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De premie van de basisverzekering is gestegen; gemiddeld wordt de
premie 10 euro duurder in 2023.
In 2023 is er geen collectiviteitskorting meer op de basisverzekering.
Voor mensen die een collectieve zorgverzekering hebben, gaat de
premie dus (extra) omhoog.
De zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen. De maximale
zorgtoeslag stijgt met 34 euro per maand.
Het eigen risico blijft € 385.

Tot 1 januari 2023 is het mogelijk om over te stappen naar een nieuwe
zorgverzekeraar. De aanvullende verzekering biedt mogelijkheden om
mantelzorgers te ondersteunen, onder andere via respijtzorg, vergoedingen
voor de mantelzorgmakelaar en mantelzorgcursussen.

Belangrijke punten over de zorgverzekering in 2023:

Overstappen?
Overweeg je over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Tot 1
januari kun je je verzekering opzeggen, uiterlijk 1 februari moet je een
nieuwe verzekering afgesloten hebben. Je nieuwe zorgverzekering gaat
dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.
Kijk ook goed naar de voorwaarden, die kunnen sterk verschillen per
verzekering. Zo moet soms de mantelzorger verzekerd zijn om
vervangende zorg te krijgen. Soms ook de zorgvrager.  Op de website van
MantelzorgNL staat een ‘overzicht vergoedingen mantelzorgondersteuning
in de aanvullende verzekeringen 2023’. 

Zorgverzekeraars in 2023

Online bijeenkomst WLZ indicaties

Overzicht vergoedingen
mantelzorgondersteuning in de
aanvullende verzekeringen
2023 via onderstaande link:

Mantelzorgvergoedingen door
zorgverzekeraars -
MantelzorgNL

Wanneer komt iemand in aanmerking voor zorg vanuit de WLZ?
Welke soorten zorg vallen onder de WLZ?
Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?
Hoe lang is een WLZ-indicatie geldig?
Hoe zit het met de eigen bijdrage voor de WLZ?
Wat kan ik doen om me voor te bereiden op het gesprek?

Marij Smedts, onderzoeker van het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) in onze
regio, licht toe: Heeft iemand blijvend intensieve zorg nodig? Het CIZ
onderzoekt dan of iemand in aanmerking komt voor een WLZ-indicatie
(Wet Langdurige Zorg).

Marij kan een antwoord geven op vragen van mantelzorgers zoals:

Datum  : woensdag 1 maart 2023
Tijd       : 19:00 tot ongeveer 20:00 uur

Aanmelden kan via: mantelzorgondersteuning@bergen.nl.
Je krijgt enkele dagen voor de bijeenkomst een link toegestuurd.

https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken/mantelzorgvergoedingen-door-zorgverzekeraars
mailto:mantelzorgondersteuning@bergen.nl
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Praten helpt
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De Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar biedt professionele hulp voor mantelzorgers.

Bij alle regeltaken, van zorg en welzijn, wonen, inkomen, wet- en
regelgeving en verzekeringen, kan de mantelzorgmakelaar
ondersteunen. Hij of zij kan bijvoorbeeld de toegang tot een
maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget (pgb) regelen. 

Als een mantelzorger overbelast is, kan een mantelzorgmakelaar
regeltaken tijdelijk overnemen. Ook bij het vinden van balans tussen
zorgtaken, werk en privé kan hij of zij helpen. Mochten de zorgtaken op
het werk tot problemen leiden, bemiddelt de mantelzorgmakelaar tussen
de mantelzorger en de werkgever.

De mantelzorgmakelaar luistert, informeert en
regelt, waarbij de regie bij de mantelzorger blijft.

Op de website van ‘Beroepsvereniging
Mantelzorgmakelaars vindt u een
mantelzorgmakelaar bij u in de buurt.

Praten over mantelzorg helpt. Het delen van je zorgen geeft je kracht.

Op de scheurkalender Quest van 13 oktober 2022 stond te lezen dat er
wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar het effect van praten van
mensen in rouw. “’Zwijgers’ hadden in hun bloed meer cytokinen
(moleculen die de afweer kunnen remmen) dan ‘praters’.”

Mantelzorgers hebben vaak te maken met “levend verlies”. Denk 
hierbij aan het verlies van een bepaald toekomstbeeld, verlies van 
een maatje, verlies van gezondheid van een kind etc. Ook voor hen
geldt dat praten helpt. Het hardop benoemen van je eigen beleving kan
je nieuwe inzichten geven. Door te praten kun jij je beseffen dat je niet
de enige bent in een dergelijke situatie. Praten over je zorgen geeft je
kracht.

Zoek iemand op waarbij je je op je gemak voelt om te praten, iemand
die luistert. Dit kan een familielid, vriend of buur zijn. Dit kan ook een
lotgenoot zijn. Via Steunpunt Mantelzorg Bergen zijn mogelijkheden om
in contact te komen met lotgenoten. Liever een persoonlijk gesprek, dat
kan ook. Neem gerust contact op met Eefke Lommen,
mantelzorgondersteuner, via:
Tel: 06 - 52 66 93 59
Mail: mantelzorgondersteuning@bergen.nl

Link:
Vind een mantelzorgmakelaar

in de buurt - BMZM - 
Beroepsvereniging 

Mantelzorgmakelaars

https://www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar/
https://www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar/
https://www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar/
https://www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar/
https://www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar/
https://www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar/


Meestal gaat alle aandacht uit naar de persoon waarvoor je zorgt. Als
mantelzorger heb je misschien ook wel vragen of zorgen over je eigen situatie.
En dit zijn andere vragen dan de vragen die je stelt over de persoon waarvoor je
zorgt. Weet dat je hiervoor altijd bij mij, mantelzorgondersteuner Eefke Lommen,
terecht kunt. 

Aandacht voor jou als mantelzorger is belangrijk. Het zorgt ervoor dat de kans
minder groot is dat je zelf overbelast raakt. Samen kunnen we bekijken hoe we
overbelasting kunnen verminderen, voorkomen of zelfs stoppen.
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Mantelzorger, hoe gaat het met jou?

Zorg jij voor een ander en is
ondersteuning welkom? 

Neem dan gerust contact op met
Eefke Lommen,
Mantelzorgondersteuning
gemeente Bergen. Aanwezig op
dinsdag, donderdag,
vrijdagochtend.

06 - 52 66 93 59

mantelzorgondersteuning
@bergen.nl 

Deze nieuwsbrief voor mantelzorgers is de veertiende uitgave.

Heb je tips, vragen of suggesties? 
Geef dit dan door via mantelzorgondersteuning@bergen.nl
of telefonisch via het Klant Contact Centrum (0485) 34 83 83.
Daar kun je je ook aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief.
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Steunpunt Mantelzorg Bergen in 2023

Persoonlijke gesprekken of hulp (zie onderstaand artikel)
Inloopspreekuur Mantelzorg en Dementie

Mantelzorgwandeling
Gesprekgroep voor mantelzorgers van met dementie
Gespreksgroep omgaan met verlies

Informatie en (online) bijeenkomsten

Vrijwilligerszorg, waarbij een vaste vrijwilliger ondersteuning biedt
aan mensen met een beperking of chronische ziekte.

Het Steunpunt mantelzorg Bergen biedt ondersteuning aan
mantelzorgers op verschillende manieren:
Individueel

Groepen / Lotgenotencontact

Voor meer informatie over tijden en locaties zie Lotgenotencontact en
spreekuur | Bergen
Collectief

Aanmelden voor de nieuwsbrief voor mantelzorgers en informatie over
de bijeenkomsten kan via mantelzorgondersteuning@bergen.nl.
Respijtzorg

Voor meer informatie zie: Vrijwilligerszorg in Bergen: Proteion

Steunpunt Mantelzorg Bergen wenst iedereen en de
mantelzorgers in het bijzonder, heel fijne, warme en

liefdevolle feestdagen toe.
Zorg goed voor elkaar, voor jezelf en blijf gezond!

Kerstwens

https://www.bergen.nl/lotgenotencontact-en-spreekuur
https://www.proteion.nl/vrijwilligers/vrijwilliger/in-de-thuissituatie/vrijwilligerszorg-in-bergen

