
IN GESPREK OVER 

HET GEVEN EN 

ONTVANGEN VAN 

MANTELZORG



PROGRAMMA

1. Wij stellen ons voor 

2. Interview met ervaringsdeskundige

3. Signalen van overbelasting

4. Wat kan helpen?

5. Wat doet Steunpunt Mantelzorg Zuid?





SIGNALEN VAN OVERBELASTING

 Lichamelijke signalen (hoofd- of buikpijn, 
hyperventilatie, pijn in nek, schouders of rug, 
duizeligheid, vermoeidheid)

 Psychische signalen (schaamte- en schuldgevoelens, 
concentratieproblemen, vergeetachtigheid, 
lusteloosheid)

 Gedragsmatige signalen (rusteloosheid, chaotisch, 
agressie, verwaarloosd uiterlijk, meer roken en drinken)



WAT KAN HELPEN?

• Aandacht voor uw verhaal

• Zorgen voor balans

• Tijd voor jezelf

• Omgaan met veranderingen



WAT DOET STEUNPUNT MANTELZORG 

ZUID?

• Informatie

• Advies en begeleiding

• Praktische hulp

• Respijtzorg

• Educatie

• Emotionele steun



INFORMATIE

• Over hoe en waar professionele zorg / hulpmiddelen aan 
te vragen

• Over het keukentafelgesprek en hoe deze aan te vragen

• Over het omgaan met het ziektebeeld

• Over (het regelen van) het Persoons Gebonden Budget

• Over mogelijkheden voor respijtzorg

• etc.



ADVIES EN BEGELEIDING

• Ondersteuning bij het organiseren van hulp en zorg

• Verminderen of voorkomen van overbelasting: draagkracht en draaglast beter in balans 
door: gesprekken over zorgen voor jezelf, grenzen bewaken, hulp vragen 

• Invullen van de partnerrol naast het bieden van mantelzorg

• Ondersteunen bij combinatie werk & zorg 



PRAKTISCHE HULP

Consulent en makelaar ondersteunen bij de uitvoering 

van regeltaken of nemen deze tijdelijk over. 



EDUCATIE

Informatieve bijeenkomsten met als doel het vergroten van kennis 

en vaardigheden 

Bijvoorbeeld:

• Hoe vergroot en versterk ik mijn netwerk?

• Cursus Mantelzorg in Balans

• Durf te vragen!

• Verzorging op bed

• Belastingaftrek van specifieke zorgkosten, erfrecht

• Veranderingen in het PGB



EMOTIONELE STEUN

Erkenning 



MANTELZORGCONTACT

Doel: erkenning en steun door het uitwisselen van ervaringen en het delen 

van tips

• Contactgroep Parkinson(isme)

• Contactgroep Dementie

• Contactgroep GGZ

• Contactgroep Ouders voor Ouders

• Contactgroep N.A.H.

• Mantelzorgsalon 

• Alzheimercafé



RESPIJTZORG

De mantelzorger draagt de zorg bijv. wekelijks een paar uur 

over of gaat er even helemaal tussen uit. Bij het steunpunt 

kunnen mantelzorgers terecht voor respijtzorg die geboden 

wordt door een goed geschoolde zorgvrijwilliger. Ook voor 

mensen in de terminale fase. 



SCHAKEL EEN ZORGVRIJWILLIGER IN 

VOOR:

• Respijtzorg voor mantelzorgers 

• Ziekenhuisbegeleiding (aanvraag via

ziekenbegeleiding@voormantelzorgers.nl) 

• Eenmalige, kortdurende inzet van een zorgvrijwilliger

• Steun voor mensen met dementie

• Vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg

• Vervangende mantelzorg

mailto:ziekenbegeleiding@voormantelzorgers.nl


BEDANKT VOOR DE AANDACHT!

Sphinxlunet 3

6221 JD  Maastricht

T 043 – 321 50 46

e-mail: info@mantelzorgzuid.nl

website: www.mantelzorgzuid.nl

mailto:info@voormantelzorgers.nl
http://www.voormantelzorgers.nl/

