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Mantelzorgregeling
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden.
De situatie waarin je mantelzorger wordt, kan per direct ontstaan, waardoor het
onmogelijk wordt geheel of gedeeltelijk praktijk te voeren.
Na overleg met de vertrouwenspersoon van de LVPW kan direct gebruik gemaakt
worden van de mantelzorgregeling die een maximale duur heeft van 2 jaar.
De voorwaarden die gelden zijn:
Mantelzorgtaken hebben betrekking op partner, kind of ander direct familielid (broer, zus
of ouder), en alleenstaanden in de directe omgeving. In andere gevallen kan de casus
voorgelegd worden aan de vertrouwenspersoon van de lvpw.
De regeling heeft betrekking op vrijstelling van scholing, intervisie, supervisie,
cliëntcontacturen en geldt voor een afgesproken periode tot maximaal twee jaar.
De LVPW kan geen vrijstelling geven voor de verplichte PSBK eis omdat die is opgelegd is
door het RBCZ.
100% vrijstelling, bij niet beschikbaar zijn, als er sprake is van een acute situatie tot 3
maanden.
50 % vrijstelling bij niet beschikbaar zijn, als er sprake is van langdurige situaties tot
maximaal 2 jaar;
25 % vrijstelling bij niet beschikbaar zijn voor een korte periode tot 6 weken.
Het lid heeft contact met de vertrouwenspersoon:
1.
2.
3.
4.

in geval van een acute situatie
als er geen sprake meer is van een acute situatie, maar wel van langdurige zorg
in het geval van een korte periode tot 6 weken
bij een mantelzorgsituatie die niet valt onder bovenstaande voorwaarden

De vertrouwenspersoon informeert de back-office over de gemaakte afspraken; de
afspraken worden vastgelegd in het digitale dossier. Inhoudelijk wordt er niet over de
casus gesproken.
De regeling geldt niet voor:
Mantelzorg voor cliënten;
Mantelzorg voor familie buiten Nederland.
In alle gevallen wordt de AVG gewaarborgd. Het overleg met de vertrouwenspersoon is
strikt vertrouwelijk en wordt uitsluitend met de voorzitter besproken als er sprake is van
een complexe casus en met uitdrukkelijke toestemming van het lid.
In andere gevallen van uitval van het lid zie de ziekteregeling/zwangerschap pag. 14
https://lvpw.nl/wp-content/uploads/2022/07/Registratie-en-visitatie-reglement-def-.pdf
Heb je aanspraak gemaakt op de mantelzorgvergoeding via de aanvullende verzekering?
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mantelzorg

