Halfjaarlijkse
resultaten

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.

januari – juni 2021
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Zorg jij langdurig voor een naaste
en heb je een brandende vraag,
kom je ergens niet uit of wil je
simpelweg je hart luchten?

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

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

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

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

Wij luisteren én helpen je waar
nodig en waar kan.

In dat geval staan onze
mantelzorgcoaches voor je klaar.

Mantelfoon doet er álles aan om
je zo goed mogelijk te helpen!

Kenmerken
Bellers Mantelfoon
11
8
5

5

HillegersbergSchiebroek

Overschie
4

25
22

4
12
9

Hoek van Holland

8

10

Prins Alexander

Noord
KralingenCrooswijk

22
13 12

17

Centrum

Delfshaven
1

15
9

0

18
14

Rozenburg
0

Feijenoord

0

Pernis

12 11

IJsselmonde

35
14

12

Charlois
Hoogvliet

12

Mantelzorger
Mantelzorgontvanger

Buiten Rotterdam

Leeftijdscategorieën

73
61

40

40

39

35
26
20

17
12
5

11

9

7

20 t/m 29

10

8
3

3

0
10 t/m 19

11

30 t/m 39

40 t/m 49

50 t/m 59

60 t/m 69

70 t/m 79

80 t/m 89

90 t/m 99

Onbekend

Relatie mantelzorger - mantelzorgontvanger

Man/vrouw verhouding

Kennis
3%
Familie
97%

73%

27%

Fase 0
Communicatie

Fase 0 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3

Out of Home
reclame

Nieuwsbrieven

Kranten
Social media

Straat campagne
Flyers

Collega’s/partners
Website
bezoekers
E-mails

Fase 2

Fase 1
Contact met
telefonisten Mantelfoon

Fase 0 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3

Afgehandeld
door telefonisten

Mantelzorgcoach
ingeschakeld

Gemiddelde duur gesprek

Langste gesprek

6:40

39:49

Gemiddelde wachttijd

Bellers buiten kantoortijd

1:12

17%

Chatgesprekken

Bellers in het weekend

29

9%

57%
43%

482
Totaal aantal bellers

Top 5 Vragen

26%

15%

Mantelzorg
compliment

8%

5%

Corona

Mantelzorg
verklaring

Mantelzorg
algemeen

Fase 2
Contact met
mantelzorgcoaches
Partner(s)
ingeschakeld
34%

Mantelzorg
parkeervergunning

Fase 0 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3

FAQ

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

3 chats
24 mails

2%

3%

189
telefoongesprekken

11%

“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?”

86%
Afgehandeld door
mantelzorgcoaches

“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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Luisterend oor

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 administratie. 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 aangevraagd en dat ze zich nu vooral druk
maakt over het verstrekken van de medicatie. Om haar zorgen te verlichten regelt
Sabine – na toestemming van Astrid en
de vader – dat de huisarts wĳkverpleging
inzet voor het verstrekken van de medicatie. Ook bespreekt Sabine de mogelĳkheid van vervangende zorg, wat voor
Astrid op dit moment geen goede
oplossing lĳkt.
“Gelukkig! Nu de medicatie is overgenomen 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.
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Fase 3
Stedelijk netwerk

Partnercontacten
op casusniveau
We hebben mantelzorgers
gekoppeld aan ondersteuners
van verschillende samenwerkingspartners voor bijvoorbeeld
mantelzorgcoaching, budgetcoaching en respijtzorg.

Netwerken algemeen

Expertise niveau

We hebben kennisgemaakt met
meerdere samenwerkingspartners waarbĳ onderlinge informatie is uitgewisseld, besproken
is hoe we krachten kunnen
bundelen en hoe we onderling
kunnen doorverwĳzen.

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

Voorbeelden Samenwerkingspartners

Highlights Mantelfoon webinars

Enkele reacties van deelnemers

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.

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

Meer informatie
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