
Wat is Mantelfoon?
Mantelfoon is sinds 1 mei 2020 hét nieuwe mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Rotterdammers met
een vraag over mantelzorg kunnen terecht b� Mantelfoon. W� doen onze uiterste best om alle
mantelzorgvragen te beantwoorden. We nemen de t�d voor mantelzorgers en we denken met ze mee.
Mantelfoon is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gratis bereikbaar voor praktische vragen of dilemma's,
een luisterend oor of advies op maat via 0800 - 777 33 33 of per chat op www.mantelfoon.nl.

Hoe werkt Mantelfoon?

Je kr�gt één van onze
telefonisten aan de l�n die
ervaring hebben met
(mantel)zorg en jouw
situatie goed begr�pen.

W� 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 t�d en aandacht
nodig.

In dat geval staan onze
mantelzorgcoaches voor je
klaar.

Zorg j� 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
w� nemen de t�d voor je!

Z� nemen contact met je op
en begeleiden je persoonl�k
verder. Wat je situatie,
vraag of verzoek dan ook
is.

Mantelfoon doet er álles
aan om je zo goed mogel�k
te helpen.

Wat kun je doen als professional?
Spreek je iemand die zorgt voor een naaste of die verzorgd wordt door een naaste? W�s hen op
Mantelfoon. Inzetten op preventie is van belang b� het voorkomen van overbelaste mantelzorgers.

Z�n er mantelzorgvragen? Vertel over Mantelfoon. T�dige hulp en verlichting voorkomt verdere
overbelasting. Geef de flyer mee. Hoe eerder mantelzorgers Mantelfoon weten te vinden, des te beter.
Mantelfoon staat voor het voorkomen en verminderen van overbelasting b� mantelzorgers door een
luisterend oor, advies en praktische ondersteuning.

Speciaal nummer - 010 261 41 66
Heb je als professional mantelzorgvragen of wil je sparren over een mantelzorgsituatie? Bel dan naar
ons speciale nummer voor professionals of mail naar info@mantelfoon.nl.
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