
Mantelzorg



Mantelzorg
In Nederland zijn 3,7 miljoen mensen,  
die voor een ander zorgen. Veel mensen 
vinden het vanzelfsprekend om hun 
gehandicapte vader, hun dementerende 
partner, hun moeder met een chronische 
ziekte of een buurvrouw die slecht ter 
been is te helpen. Naarmate de zorg 
intensiever wordt, beïnvloedt deze zorg 
steeds meer het eigen leven.  
Het combineren van mantelzorg met een 
baan, de zorg voor andere familieleden, 
opvoeding van kinderen en/of vrijetijds-
besteding wordt dan zwaarder. 

Wat kan MaatjeZ, Centrum voor 
Mantelzorg, voor u betekenen?
De mantelzorgondersteuning ontvangt  
u van onze mantelzorgconsulent.  
De mantel  zorgconsulent helpt u bij  
de zorg door u persoonlijk advies en 
praktische tips te geven, biedt een 
luisterend oor en beantwoordt al  
uw vragen op het gebied van zorg, 
dienstverlening en welzijn.

•		Mantelzorgondersteuning
  Bij de mantelzorgconsulent kunt u 

terecht voor een persoonlijk gesprek. 
De mantelzorgconsulent luistert naar  
u en inventariseert uw situatie.  
Samen bekijkt u wat u zelf aan zorg 
kunt bieden en wat de rol van MaatjeZ, 
Centrum voor Mantelzorg, kan worden, 
zodat u zo goed mogelijk ondersteund 
wordt. De mantelzorgconsulent heeft 
een goed beeld van en kennis over  
de mogelijkheden en activiteiten van  
de locale samenwerkingspartners.  
De consulent weet waar u binnen uw 
gemeente terecht kunt voor specifieke 
informatie. De mantelzorgconsulent 
helpt u de mantelzorg passend in uw 
leven te maken. Want mantelzorg is 
zorgen voor elkaar! 

MaatjeZ is zorgen voor elkaar!



•	Respijtzorg	
  Soms kan de zorg voor een ander veel 

worden, waardoor u het gevoel heeft 
onvoldoende ruimte te hebben voor 
eigen activiteiten of uw werk. Er zijn 
mogelijkheden om de zorg tijdelijk  
over te dragen. Een voorbeeld hiervan 
is het wekelijks langskomen van een 
vrijwilliger. MaatjeZ, Centrum voor 
Mantelzorg, leidt de vrijwilligers 
speciaal voor deze taak op. Een ander 
voorbeeld is een logeermogelijkheid 
van het familielid of kennis voor wie  
u zorgt in een woonzorgcentrum of 
verpleeghuis. De mantelzorgconsulent 
kijkt samen met u welke oplossing het 
beste past in úw situatie. Zo kunt u 
even naar de sportschool, een dagje 
winkelen of een weekje weg om daarna 
de zorgtaak weer over te nemen.

•	Trainingen	
  MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg 

verzorgt trainingen en themabijeen-
komsten voor de vrijwilligers, mantel-
zorgers en professionals in de zorg.  
De trainingen en themabijeenkomsten 
van de vrijwilligers en mantelzorgers zijn 
erop gericht om zorgtaken makkelijker 
te maken. Uitgangspunt bij de training 
voor professionals is het (h)erkennen 
van de mantelzorger. 

Bent u mantelzorger, dan kunt  
u van de ondersteuning van 
MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg, 
gebruik maken.

Waar te vinden?
MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg, 
heeft met uw gemeente afspraken 
gemaakt en werkt nauw samen  
met de Wmo-loketten en samen-
werkings partners in zorg, dienst-
verlening en welzijn om de 
mantelzorgondersteuning zo  
goed mogelijk en dicht bij huis  
aan te bieden.

T. 088 – 995 77 88
www.maatjez.nl



Meer informatie of contact?
MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg
Postbus 95
1960 AB HEEMSKERK
T. 088 – 995 77 88
E. info@maatjez.nl
W. www.maatjez.nl
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Wmo loketten:
Inwoners met vragen over wonen, welzijn, 
zorg, werk en inkomen kunnen terecht  
bij het gemeentelijk Wmo-loket. U kunt 
denken aan: hulpmiddelen, hulp in het 
huishouden, woonvoorzieningen, bijzon-
dere bijstand, etc. Bij de loketten kan 
direct een afspraak met de mantel zorg-
consulent van uw gemeente geregeld 
worden.  


