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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 Mantel-
foon het 24-uurs mantelzorgsteunpunt voor Rotterdammers 
met een vraag over mantelzorg.
 
In deze halfjaarlĳkse infographic presenteren we een samen-
vatting van de resultaten van januari t/m juni 2022. 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 mantel-
zorgcoaches en het contact met onmisbare samenwerkings-
partners.
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FAQ

“Ik heb de cadeaubon (mantelzorg-
waardering) aangevraagd, maar de code 
niet ontvangen. Kunnen jullie mij helpen?”

“Ik heb de mantelzorgverklaring niet goed 
ingevuld. Hoe kan ik de gegevens wijzi-
gen?”

“Ik wil meer tijd en aandacht voor mezelf. 
Hoe kan ik dat naast het mantelzorgen 
doen?”
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Leeftijdscategorieën

Proces 
Mantelfoon
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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?

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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Bijwonen van bijeenkomsten 

Mantelfoon neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten om meer over 
haar dienstverlening te vertellen en haar expertise te delen. Zo wordt 
met verschillende samenwerkingspartners kennis en ervaring gedeeld, 
bijvoorbeeld 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 mantel-
zorgers en professionals.

Samenwerking bij mantelzorgcasussen

Mantelfoon wordt steeds vaker door samenwerkingspartners 
geconsulteerd om te sparren over mantelzorgcasussen. Bovendien 
koppelt Mantelfoon regelmatig mantelzorgers aan samenwerkings-
partners voor bijvoorbeeld mantelzorgcoaching en respijtzorg. 

Elkaar kennen en verwĳzen

Mantelfoon heeft kennisgemaakt met meerdere samenwerkingspartners 
waarbĳ onderlinge informatie is uitgewisseld, besproken is hoe de 
krachten te bundelen en hoe er onderling wordt doorverwezen. Is er al 
een samenwerking? Dan houden we elkaar regelmatig op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen. 
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Casus

Zonder jou had ik 
deze stap nooit kunnen 
zetten!

‘Wat moet ik doen?’ vraagt Alima (31) na 
een klein uur over al het zorgen in haar 
leven te hebben gesproken. ‘Eerst adem-
halen,’ zegt mantelzorgcoach Mirjan. 
In het moment van stilte dat hierop volgt, 
komen de tranen. ‘Ik kan niet meer, ik kan 
niet meer altĳd klaarstaan voor mĳn 
moeder. Hoe graag ik het ook wil, ik ben te 
moe om nog maar iets te kunnen doen,’ 
zegt Alima snikkend.

Mirjan geeft de mantelzorger ruimte en plek 
voor haar emoties. De onrust van de jonge 
vrouw – die al vanaf haar vroege jeugd tolkt 
en alle regelzaken op zich neemt voor haar 
minder zelfredzame moeder die nauwelĳks 
Nederlands spreekt – is vanaf de eerste 
minuut voelbaar. Ze wil wel, maar ze kan niet 
meer. Ze heeft teveel van zichzelf geëist. 
Doorgaan is geen optie meer, maar hoe nu 
verder? 

Mirjan geeft Alima de opdracht voor zichzelf 
een overzicht te maken van alles wat ze voor 
haar moeder doet. ‘En achter elke taak of 
activiteit zet je een krul of kruis; voor dat wat 
je nog wil blĳven doen en dat wat je door 
een ander wil laten doen!’ Alima sputtert 

tegen. ‘Dat kan niet, er is niemand anders 
die het kan doen!’ De mantelzorgcoach stelt 
voor het op z’n minst te gaan proberen. ‘Los-
laten, uit handen geven van iets dat je al een 
leven lang doet, lukt niet van de ene op 
andere dag, maar als je het niet probeert 
lukt het zeker niet.’ 

Na drie gesprekken is het al zover! Alima 
doet een stap terug waardoor haar zus de 
ruimte krĳgt én neemt om zaken te regelen 
voor hun moeder die na een lange zieken-
huisopname en revalidatieperiode weer naar 
huis mag. Samen met de mantelzorgcoach 
wordt in kaart gebracht wat er geregeld 
moet worden en wie wat kan doen, zowel 
vanuit de formele als informele hulpverle-
ning. Niet alleen haar zus maar ook twee 
vriendinnen van moeder helpen waar nodig. 

De mantelzorger voelt zich schuldig en op-
gelucht tegelĳk. ‘Ik stond op omvallen en 
nog steeds zit ik hoog in mĳn energie, maar 
ik ben zo blĳ dat ik een stap terug kan doen. 
Het geeft me lucht en ik ervaar nu hoe 
belangrĳk het is om ruimte te maken voor 
mezelf. Hiermee geef ik bovendien ruimte 
aan anderen, zoals mĳn zus, om ook iets te 
kunnen doen. De jonge vrouw glimlacht en 
ademt diep. ‘Zonder de spiegel die jĳ me 
hebt voorgehouden had ik nooit deze stap 
kunnen zetten!’
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