Halfjaarlijkse
resultaten

Er zĳn in Nederland ongeveer 5 miljoen mantelzorgers,
ook in Rotterdam zĳn er veel mensen die – veelal dagelĳks –
zorgen voor een naaste of een bekende. Sinds 1 mei 2020
is Mantelfoon het 24-uurs mantelzorgsteunpunt voor
Rotterdammers met een vraag over mantelzorg.

juli – december 2021

In deze halfjaarlĳkse infographic presenteren we een samenvatting van de resultaten van juli t/m december 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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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!
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FAQ

“Ik heb zorg nodig, maar heb geen familie
of vrienden die voor mij kunnen zorgen.
Kunnen jullie mij helpen? ”

4 chats
12 mails

2%

Geldzaken

Mantelfoon
algemeen
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Partner(s)
ingeschakeld
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159
telefoongesprekken
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“Hoe kan ik dagbesteding regelen
voor mijn moeder? ”

91%

“Ik zorg voor mijn broer. Ik wil hiervoor
pgb aanvragen. Waar kan ik dat doen
en kunnen jullie mij daarbij helpen?”

Afgehandeld door
mantelzorgcoaches

“Mijn man heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ik kan hem niet langer dan
een uur alleen laten, maar ik heb enorm
behoefte om er weer eens op uit te
kunnen gaan. Als het zo door gaat heb
ik er geen zin meer in. Wat kan ik doen?”
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Casus

Aan jou heb
ik tenminste iets!

Zo wordt er bĳvoorbeeld beloofd dat
mevrouw De Winter terug wordt gebeld,
wat niet gebeurd. En is er geen hulp mogelĳk, omdat de volledige indicatie al benut
wordt. Of er moeten formulieren worden
ingevuld, waar het hoofd van mevrouw
De Winter helemaal niet naar staat. Anniek
belooft mevrouw De Winter uit te zoeken
welke mogelĳkheden er zĳn om mevrouw
De Winter te ontlasten en neemt de regelzaken uit handen. “Aan jou heb ik tenminste
iets!”, zegt mevrouw De Winter.

Meneer De Winter belt naar Mantelfoon,
omdat hĳ zich zorgen maakt om zĳn vrouw.
Mevrouw De Winter zorgt namelĳk voor
haar zus, die terminaal ziek is. Deze zorg
valt mevrouw De Winter zwaar. 's Nachts
zĳn er professionals aanwezig die de verzorging van haar zus voor hun rekening nemen.
Maar overdag zorgt mevrouw de Winter
vooral voor haar zus. Ze zou het fijn vinden
als er overdag eens iemand kan komen die
bĳvoorbeeld met haar zus even kan kletsen,
die een kopje koffie zet voor de gasten die
afscheid komen nemen, of die bĳvoorbeeld
voorleest aan haar zus. “Dan zou mĳn vrouw
ook even kunnen ontspannen en genieten
van de tĳd die ze nog heeft met haar zus”,
zegt meneer De Winter.

Uiteindelĳk stuit Anniek in haar zoektocht op
de Vrĳwilligers Terminale Zorg (VTZ). Als
Anniek hen de situatie voorlegt, blĳkt al snel
dat zĳ een vrĳwilliger beschikbaar hebben
die vrĳwel direct kan beginnen. Anniek
brengt mevrouw De Winter in contact met
de coördinator van de VTZ en blĳft de situatie op de voet volgen, totdat de vrĳwilliger
begonnen is.

Mantelzorgcoach Anniek belt na het luisteren naar het verhaal van meneer De Winter –
na toestemming – met mevrouw De Winter.
Eerst laat Anniek mevrouw De Winter haar
hart luchten. Mevrouw De Winter vertelt hoe
emotioneel de situatie is en welke moeilĳkheden zĳ ervaart. Mevrouw De Winter heeft
al van alles gedaan om extra hulp te vinden,
maar loopt hierbĳ tegen allerlei struikelblokken aan.

Helaas verandert de verdrietige situatie hier
niet mee, maar nu de vrĳwilliger er is heeft
mevrouw De Winter meer tĳd en rust en kan
ze nog genieten van de tĳd die ze heeft met
haar zus. Tĳdens het laatste gesprek klinkt
mevrouw De Winter opgelucht en zegt:
“Wat is het heerlĳk om rustig kopje koffie te
kunnen drinken met mĳn zus, zonder te

moeten denken dat ik nog gebak moet
halen voor de familieleden die langs gaan
komen om afscheid te nemen”.
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Partnercontacten op casusniveau
We hebben mantelzorgers gekoppeld aan ondersteuners van
verschillende samenwerkingspartners voor bijvoorbeeld mantelzorgcoaching en respijtzorg.

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

Expertise niveau
We hebben deelgenomen aan bijeenkomsten waarin we met verschillende samenwerkingspartners kennis en ervaring hebben gedeeld over
jonge en studerende mantelzorgers. Tijdens de bijeenkomsten is
besproken wat de mogelijkheden zijn om binnen scholen aandacht te
hebben voor studerende mantelzorgers en hoe Mantelfoon werkt en
wat Mantelfoon kan betekenen voor mantelzorgers en professionals.

Voorbeelden Samenwerkingspartners

Highlights Mantelfoon Partnertevredenheidsen klanttevredenheidsonderzoek

“Blijf investeren om de bekendheid verder te vergroten.
Tip: richt je specifiek op beginnende mantelzorgers en
mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond.”

In september heeft het tweede partnertevredenheidsonderzoek en het eerste klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten zĳn om trots op
te zĳn!

“Mantelzorgers waarderen in het bĳzonder de bejegening
en fijne gespreksvoering. Daarnaast zĳn ze blĳ met de
proactieve werkwĳze van Mantelfoon, de snelle reactie
en de manier waarop wordt meegedacht.”

Het gemiddelde cĳfer dat
mantelzorgers aan Mantelfoon
hebben toegekend.

8,4

“Blĳf investeren in de uitwisseling tussen professionals”

Het gemiddelde cĳfer dat
partners aan Mantelfoon
hebben toegekend.

7,9

Ga voor het partnertevredenheids- en klanttevredenheidsonderzoek naar:
www.mantelfoon.nl/voor-samenwerkingspartners/
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