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Het keukentafelgesprek is in aantocht. Mantelzorger bereid je voor! 

 
In het nieuwe jaar gaan nu echt veel veranderingen in. Voor 1april wordt er opnieuw bekeken 
hoeveel huishoudelijke hulp er geboden kan worden. Een wmo consulent of iemand van het 
wijkteam komt langs om met de cliënt en de mantelzorger de nodige hulp in kaart te brengen. 
Daarbij spelen zowel een bezuiniging als een ideaal een rol. Er zijn minder uren te bieden. Wel 
kijkt men naar de hele situatie van zowel cliënt, gezin, als mantelzorger. Redzaamheid in gezin 
en daarbuiten komt aan bod. Daarom is het tijd voor een goede voorbereiding op dit gesprek.  
De LVvM organiseert een bijeenkomst om daarover voorlichting te geven. We doen dat op het 
Professorenpad voor een niet zo grote groep. Bij veel belangstelling herhalen we dit. Leden 
van de vereniging hebben voorrang op 25 februari. 
Op p2 staat informatie over de veranderingen en de inhoud van het keukentafelgesprek. 
 

UITNODIGING Voorbereiding op het keukentafelgesprek 
 

Woensdag 25 februari, 14.30 tot ongeveer 16.00 uur 
Professorenpad 1, Leiden, Dienstencentrum ZO van Radius 

 

Wat wordt er gevraagd bij een keukentafelgesprek 
en hoe kun je je daar het beste op voorbereiden. 

 

Een wmo consulente komt vertellen over de gang van zaken bij het gesprek. 
Na de pauze nemen we het 8 stappen schema van Mezzo er bij. Dat zet ons aan het denken 
over welke informatie we paraat moeten hebben, waar we tevoren over moeten nadenken. 

Welke inbreng de mantelzorger daarbij heeft. 
Joke van der Niet, bestuurslid van de LVvM en vroeger mantelzorgconsulente,  

zal de informatieve bijeenkomst en onderling gesprek leiden. 
 
Graag opgeven per mail naar lvvm.loeff@hccnet.nl met onderstaande gegevens of  
Via het strookje te sturen naar LVvM, Professorenpad 1, 2313 TA Leiden 
Info: naam en tel.nr. inspreken op antwoord apparaat LVvM tel. 06 53 655 716 
================================================================== 
 
Deelname aan de informatiebijeenkomst keukentafelgesprek door 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Telefoonnummer: 
 
Mailadres: 

 


