
Zorg je voor een 
ander? Het Steunpunt is er voor jou!



Ben je mantelzorger? 

Dat zou best kunnen. Want ongeveer 

één op de tien Nederlanders is man-

telzorger. Iedereen die zorg verleent 

aan familieleden of bekenden met 

een chronische ziekte of beperking, 

wordt mantelzorger genoemd. 

Toch is de term niet zo van belang. 

Veel belangrijker is te weten wat het 

werk van een mantelzorger inhoudt, 

tegen welke problemen zij of hij 

aanloopt en welke ondersteuning 

mogelijk is.  

 Situatie waar je inrolt 

Mantelzorg is geen baan waar je 

naar solliciteert. Je rolt er vanzelf in. 

Omdat je kind gehandicapt blijkt te 

zijn, omdat je partner chronisch ziek 

wordt, of je buurvrouw slecht ter been 

raakt. Soms blijft de zorg beperkt tot 

een paar uurtjes per week, soms wordt 

het een dagtaak. Mantelzorg is méér 

dan de gebruikelijke zorg die mensen 

elkaar geven. Mantelzorg betekent 

ook dat je je van één ding voortdu-

rend bewust bent: iemand die je nabij 

is rekent op je steun.

 Mantelzorg is veelomvattend 

n  Het huishouden regelen voor je 

moeder die een herseninfarct heeft 

gehad

n   Elke woensdagmiddag oppassen op 

het gehandicapte kind van je zus 

n  Niet met je vriendje kunnen  

afspreken omdat je je depressieve 

vader niet alleen durft te laten

n  Dag en nacht zorgen voor je  

dementerende partner

n  De zorgen die je als moeder hebt 

over je zoon met borderline

 

 Zorg ook voor jezelf 

Zorgen voor een ander geeft veel 

voldoening. Toch kan deze zorgtaak 

zwaar zijn. Eerst denk je ‘dat doe ik 

wel even’, maar dan blijkt het ingrij-

pender of langduriger te zijn. En vaak 

moeilijk te combineren met werk, hob-

by’s en/of de opvoeding van kinderen. 

Oververmoeidheid of spanningen kun-

nen het gevolg zijn. Je wereldje wordt 

kleiner. Daarom is het belangrijk dat je 

niet alleen goed voor de ander zorgt, 

maar ook aandacht voor jezelf hebt. 

Het is bijvoorbeeld belangrijk om met 

anderen te praten over wat je mee-

maakt. Dit kunnen de mensen zijn die 

dicht bij je staan maar ook lotgenoten 

of deskundigen. Het kan ook helpen 

om af en toe de zorg over te dragen 

aan een ander. Hierdoor blijkt dat 

mantelzorgers de zorg langer en beter 

volhouden. 

Steun voor mantelzorgers

Veel mensen nemen de zorg voor een 

partner, ouder, familielid of kennis 

met de beste bedoelingen op zich. Ze 

willen klaar staan voor hun naaste. 

Maar soms worden de verzorgende 

taken te zwaar. Dit zorgt voor veel 

stress bij de mantelzorger die hier-

door moeilijk de juiste zorg kan geven 



aan de zorgvrager. Vaak gebeurt dit 

onbedoeld uit onmacht, onkunde of 

onwetendheid. Steunpunt Mantelzorg 

Verlicht kan op verschillende manieren 

(mee) helpen om de mantelzorg te 

verlichten.  

 Diverse vormen van ondersteuning

In Eindhoven bestaan veel onder-

steuningsmogelijkheden voor mantel-

zorgers. Je kunt denken aan:

n  Voorlichting en informatie op 

papier, via internet of in een 

gesprek

n  Advies en begeleiding over 

sociale, financiële of materiële  

vragen

n   Emotionele ondersteuning in 

gesprekken of  

ondersteuningsgroepen

n  Educatieve ondersteuning  

tijdens cursussen of workshops

n  Respijtzorg en praktische hulp, 

zowel bemiddeling als overname

Een overzicht vind je in de gratis  

‘Wegwijzer voor mantelzorgers’ of op 

www.mantelzorgverlicht.nl 

Actueel nieuws en activiteiten vind je 

in M-nieuws, de nieuwsbrief voor 

mantelzorgers. 

 Waardering voor mantelzorgers 

De langdurige en intensieve hulp van 

mantelzorgers verdient naast steun 

ook waardering. Waardering en erken-

ning laten zien dat er oog is voor jouw 

inzet. Immers, mantelzorgers zijn goud 

waard voor de samenleving!

 Het Mantelzorgcadeau

Mantelzorgers die zich inschrijven bij 

Steunpunt Mantelzorg Verlicht ont-

vangen het mantelzorgcadeau. Dit 

cadeau is een handig koffertje gevuld 

met informatie over het aanbod van 

de samenwerkende organisaties in 

Eindhoven.  

Uniek is de kortingspas voor mantel-

zorgers. Verder bestaat het mantel-

zorgcadeau uit:  

n  Gratis abonnement op M-nieuws

n  Gratis deelname aan een  

aanvullende, collectieve mantel-

zorgverzekering

n  Wisselende kortingen en  

aanbiedingen via de kortingspas 

voor mantelzorgers

n  Gratis passe-partout om goedkoper 

te zwemmen of schaatsen in de 

Eindhovense sportcentra.

Voor jonge mantelzorgers van 8 tot 25 

jaar is een ‘jonge’ versie van de 

mantelzorgkoffer samengesteld.

 Het Mantelzorgcompliment 

Iedere zorgvrager die in Eindhoven 

woont, kan elk jaar een Mantelzorg-

compliment aanvragen. Om voor het 

Mantelzorgcompliment in aanmerking 

te komen gelden een aantal criteria.

Voor meer informatie neem je contact 

op met het steunpunt of kijk je

op www.mantelzorgverlicht.nl Het 

Eindhovense Mantelzorgcompliment is 

jaarlijks tot 1 november aan te vragen.

 



Steunpunt Mantelzorg Verlicht voor 

iedere mantelzorger

Bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht sta 

jij als mantelzorger centraal.  

Of het nu gaat om advies en 

bemiddeling, emotionele en prakti-

sche ondersteuning, het overnemen 

van regeltaken, een workshop of lot-

genotencontact, het steunpunt helpt 

je verder. Het steunpunt werkt onder 

verantwoordelijkheid van de GGD 

Brabant-Zuidoost en in nauwe samen-

werking met de gemeente Eindhoven. 

Je kunt telefonisch of via de mail 

contact opnemen met Steunpunt 

Mantelzorg Verlicht. Ook kun je langs-

komen tijdens het spreekuur of een 

afspraak maken met een consulent.

Spreekuur

Twee keer per week - behalve op 

feestdagen en in schoolvakanties - kun 

je terecht bij het inloopspreekuur in 

het gebouw van de GGD Brabant-

Zuidoost, Clausplein 10 (de Witte 

Dame). De mantelzorgconsulent is aan-

wezig op maandag van 13.00 tot 15.00 

uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 

uur. Natuurlijk is het steunpunt ook 

buiten het inloopspreekuur te berei-

ken via telefoon, e-mail of de website.

Steunpunt Mantelzorg Verlicht 

T 088 0031 288 

I www.mantelzorgverlicht.nl  

E info@mantelzorgverlicht.nl

Steunpunt Mantelzorg Verlicht wil mantelzorgers 

van alle leeftijden bereiken op een manier die 

laagdrempelig is en uitnodigt om persoonlijk contact 

te maken. Het steunpunt wil bevorderen dat alle 

mantelzorgers in Eindhoven zich thuis en welkom voelen 

en gebruikt daarom het informele ‘je’.
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Wij helpen je graag verder!


