‘MVT weet wat er speelt onder inwoners’
Attent Zorg en Behandeling

Als casemanager dementie komt Bea Evers veel bij mensen thuis om te bepalen welke zorg nodig is. Ze

is een van de professionele

ziet de cliënten en ‘het systeem’ eromheen, de mantelzorgers. Bea Evers: ‘Ik probeer erachter te komen

zorgpartijen waarmee

welke zorg mantelzorgers precies geven maar ook hoeveel ze aankunnen. Het is belangrijk dat mensen

MVT samenwerkt. Attent-

hun eigen activiteiten blijven doen. Stel, de partner van een cliënt gaat graag naar de bridgeclub. Dan

medewerker Bea Evers is

ga ik naar MVT met de vraag of er iemand is die ten tijde van de bridgeclub een kopje thee kan drinken

casemanager dementie. Zij

met mijn cliënt. Zodat hij of zij niet alleen thuis is.’

schakelt regelmatig de hulp
in van MVT.

‘Een vreemde over de vloer’
Vaak is er vervoer nodig, vertelt Evers. Of hand- en spandiensten. ‘Ik merk dat MVT veel aandacht
besteedt aan het uitzoeken van de vrijwilliger, die past bij de mensen bij wie hij of zij gaat helpen. Dat

MVT. HELPT JE VERDER

vind ik als professional heel fijn. Je laat toch “een vreemde” bij iemand over de vloer komen. Andersom

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp

worden de vrijwilligers ook goed beschermd en ondersteund.’

Rheden en Rozendaal is er voor
mensen die hulp nodig hebben bij
dagelijkse dingen. MVT koppelt

‘Bij alle vragen denkt MVT heel
breed: “Wat kúnnen we hier mee?”’

hulpvragers aan mensen die iets
voor een ander willen doen.
Wilt u hulp bieden of
heeft u hulp nodig?

Weten wat er speelt
Samen met MVT en zorgorganisatie Innoforte
organiseert Evers elk jaar de mantelzorgcafés. Met
elkaar bepalen ze de onderwerpen. Dat zijn altijd

Bel dan naar

thema’s waar mantelzorgers tegenaan lopen. ‘Ik vind

026 – 3707070

het opvallend hoe goed MVT weet wat er allemaal

of kijk op
www.mvtrheden.nl

speelt onder de inwoners. En bij alle vragen die
ze binnen krijgen, denken ze breed én deskundig:
“Wat kúnnen we hier mee?”. Als de hulpvraag niet
bij hen past, geven ze dat ook aan. MVT is een
krachtige, verbindende partij tussen professionele
organisaties zoals wij, de vrijwilligersorganisaties
en de gemeente.’

Bea Evers

