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Rotterdam telt ruim 85.000 mantelzorgers: mensen die 

zorgen voor een naaste. Sinds 1 mei 2020 is Mantelfoon 

het 24-uurs mantelzorgsteunpunt voor Rotterdammers 

met een vraag over mantelzorg. 

In deze halfjaarlijkse infographic presenteren we een 

samenvatting van de resultaten van januari t/m juni 2021. 

We tonen het proces van Mantelfoon, de kenmerken van 

de bellers en vervolgens de verschillende fases. 

Van het eerste contact met Mantelfoon via communicatie 

uitingen, naar het daadwerkelijk bellen naar Mantelfoon, 

tot de opvolging vanuit de mantelzorgcoaches en het 

contact met onmisbare samenwerkingspartners. 
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Geboden ondersteuning

Wonen

Luisterend oorPraktische
ondersteuning

FAQ

“Ik heb hulp nodig bij het aanvragen van  
 de mantelzorgverklaring. Kunnen jullie 
 mij helpen?”

“Mijn moeder zorgt voor mijn vader en  
 zusje die psychische problemen hebben. 
 Ze willen geen hulp van vreemden. Is het  
  mogelijk om PGB aan te vragen voor de  
 hulp die mijn moeder verleend?”

“Ik zoek een buddy die af en toe de zorg 
 voor mijn moeder van mij kan overnemen. 
 Wie kan mij daarbij helpen?”

“Ik zorg sinds kort voor mijn moeder. 
 Wat moet ik als mantelzorger allemaal  
 regelen?”
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Leeftijdscategorieën

Proces 
Mantelfoon

2

Zorg jij langdurig voor een naaste 
en heb je een brandende vraag, 
kom je ergens niet uit of wil je 
simpelweg je hart luchten?

Bel dan naar Mantelfoon en wij 
nemen de tijd voor je!

Je krijgt één van onze telefonisten 
aan de lijn die ervaring hebben met 
(mantel)zorg en jouw situatie goed 
begrijpen.

Wij luisteren én helpen je waar 
nodig en waar kan.

Soms is één telefoontje voldoende 
om je op weg te helpen. Soms is er 
wat meer tijd en aandacht nodig.

In dat geval staan onze 
mantelzorgcoaches voor je klaar.

Zij nemen contact met je op en 
begeleiden je persoonlijk verder. 
Wat je situatie, vraag of verzoek 
dan ook is.

Mantelfoon doet er álles aan om 
je zo goed mogelijk te helpen!
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Highlights Mantelfoon webinars Enkele reacties van deelnemers

Expertise niveau

We hebben twee webinars geor-
ganiseerd en online workshops 
gegeven voor verschillende 
partners, waarbij het informeren 
over wat Mantelfoon is, voor 
wie en hoe we bereikbaar zijn 
centraal stond.

Partnercontacten 
op casusniveau

We hebben mantelzorgers 
gekoppeld aan ondersteuners 
van verschillende samenwerk-
ingspartners voor bijvoorbeeld 
mantelzorgcoaching, budget-
coaching en respijtzorg.

Netwerken algemeen

We hebben kennisgemaakt met 
meerdere samenwerkingspart-
ners waarbĳ onderlinge informa-
tie is uitgewisseld, besproken 
is hoe we krachten kunnen 
bundelen en hoe we onderling 
kunnen doorverwĳzen.

Voorbeelden Samenwerkingspartners
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Afgehandeld door 
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Casus

Ik heb mĳn vader 
beloofd dat hĳ zo lang 
mogelĳk thuis kon 
blĳven wonen. 

“Ik zit er echt doorheen” zegt Astrid (55) 

huilend aan de telefoon. “Ik heb ooit mĳn 

vader beloofd dat hĳ zo lang mogelĳk 

thuis kon blĳven wonen, maar het lukt mĳ 

niet meer. Ik zorg dagelĳks voor mĳn 

vader (81) met dementie. Daarnaast werk 

ik en pas ik op mĳn kleinkinderen. Het 

combineren van het mantelzorgen met 

mĳn werk en mĳn eigen gezin is niet 

meer te doen. Er is elke dag wel wat. 

Zo werd ik gebeld door de woningbouw 

dat mĳn vader de buren lastig valt. 

Ik ben moe.” 

De telefoniste van Mantelfoon biedt een 

luisterend oor, wat op dat moment zorgt 

voor opluchting bĳ Astrid. Wegens 

de overbelastingsignalen koppelt de

telefoniste haar aan mantelzorgcoach 

Sabine. Ook Sabine geeft Astrid de ruimte 

om haar verhaal te doen en haar hart te 

luchten. Astrid wordt hier rustiger van en 

vertelt verder dat ze alles doet voor haar 

vader. De medicatie (dit kan ze niet aan 

hem overlaten, omdat hĳ anders alles in 

één keer inneemt), de boodschappen, het 

huis netjes houden, koken en de adminis-

tratie. Tevens is Astrid zĳn enige sociale 

contact. “Mĳn vader belt mĳ vaak, heel 

vaak en dan vooral ook ’s nachts.” Dit is 

haar te veel geworden. 

Uit het verhaal van Astrid komt naar voren 

dat er reeds een casemanager is aange-

vraagd en dat ze zich nu vooral druk 

maakt over het verstrekken van de medi-

catie. Om haar zorgen te verlichten regelt 

Sabine – na toestemming van Astrid en 

de vader – dat de huisarts wĳkverpleging 

inzet voor het verstrekken van de medica-

tie. Ook bespreekt Sabine de mogelĳk-

heid van vervangende zorg, wat voor 

Astrid op dit moment geen goede 

oplossing lĳkt. 

“Gelukkig! Nu de medicatie is overgeno-

men heb ik toch wat meer tĳd voor mezelf 

en kan ik rustig aan doen”, zegt Astrid. 

Zo gaat Astrid met een gerust hart verder 

met het mantelzorgen. 

“Ik vond de webinar erg goed! Interactief en   
 informatief en ook gezellig voor zover dat gaat   
 bĳ zoiets digitaals.”

“Het was een zeer bĳzonder webinar. Echt klasse  
 gedaan. Heel erg bedankt voor alle goede 
 informatie.”

“Mooi webinar, inspirerende vorm om jullie 
 boodschap te brengen!”

In februari en mei heeft Mantelfoon in samenwerking 
met theatergroep Bint webinars georganiseerd. In 
het eerste webinar hebben we op interactieve wĳze 
onze eerste resultaten van 2020 besproken en 
gingen we in gesprek over het thema overbelasting 
en mantelzorg. In het tweede webinar stond het 
thema jonge mantelzorgers centraal. Samen met 
de deelnemers onderzochten we op interactieve 
wĳze wat je als professional of als naast betrokkene 
kan doen om inzicht te krĳgen in het leven van een 
jonge mantelzorger en passende ondersteuning 
te bieden. 

Meer informatie

Zorg Persoonsgebonden
budget

Informatie & 
Advies
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https://mantelfoon.nl/voor-samenwerkingspartners/

