HERKEN JE DIT ALS MANTELZORGER?
• Dat je van het kastje naar de muur wordt
gestuurd en niet meer weet waar je nu moet zijn
• PGB een ingewikkeld verhaal vindt om aan te
vragen
• Wachttijden en zorg regelen, je helemaal
frustreren

• Diverse loketten door elkaar lopen; wat hoort nu
waar?

JE BENT ZO BEZIG MET ZORGEN
VOOR DIE ANDER...

• Je partner of ouder niet de juiste dagbesteding
en of zorg heeft

MAAR HOE GAAT HET NOU
MET JOU?

• Je partner of ouder geen dagbesteding wil en jij
hebt tijd nodig om bij te komen
• Je ouder of partner volhoudt dat het toch goed
gaat en jij ondersneeuwt
• Je vaak aan het regelen en aan het bellen bent
onder werktijd

• Je kind niet de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft
• Je kind al een tijd niet meer naar school gaat

• Je door het aantal aangeboden hulpmiddelen
niet meer weet wat nu echt helpt
Ik kan je helpen!

Of je nu je ouders een helpende hand biedt, voor
je hulpbehoevende partner zorgt, een kind hebt
wat speciale zorg nodig heeft of je bent een
jonge mantelzorger met een broertje of zusje
dat hulp nodig heeft.
Jij houdt zelf de regie, met hulp van mij.

In veel zorgverzekeringen zit de
mantelzorgmakelaar in het aanvullend pakket.

Kariene van Dijck - Heinen
06 422 912 84
info@demantelzorgontzorger.nl
www.demantelzorgontzorger.nl
Kapmeeuwhof 23
5672 EC Nuenen
De Mantelzorgontzorger is aangesloten bij de Beroepsvereniging
van Mantelzorgmakelaars en bij de Beroepsvereniging van
Cliëntondersteuners voor mensen met een beperking.

Als mantelzorger heb je al genoeg aan je hoofd.
De zorg voor bijvoorbeeld een ouder, partner,
broer, zus of buurvrouw, vraagt al om voldoende
inspanning zonder alle regeltaken die er ook nog
bij komen kijken.
Het kan voor jou als mantelzorger voelen alsof
het mantelzorgtakenpakket je vaak boven het
hoofd groeit.

MIJN OUDERS HEBBEN ZORG NODIG

Mijn ouders willen niks, ze zeggen dat het goed
gaat. Zeker met mijn hulp. Maar eerlijk gezegd:
“het kan zo niet langer!” Ik heb het zo druk, ik voel
me tekort schieten.

Jij wil wel helpen maar het stapelt op. Het begon
met boodschappen op vrijdag. Maar het wordt
steeds meer. Soms verzuim je op je werk omdat
het niet anders kan (denk je). Ik kan samen met jou
en je werkgever praten en regelingen uitzoeken.
Ik zoek uit wat bij jou en je ouders past. Wat ze
willen en wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld langzaam
wennen aan een vreemde in huis die dat heel
netjes aanpakt. Een vrijwilliger of maatje zoeken
voor de ritjes naar het ziekenhuis.

IK HEB ZELF HULP NODIG

Heb je geen mantelzorger of wil je je zaken graag
zelf regelen maar weet je niet goed waar je precies
moet zijn in zorgland?
Ben je misschien al van het kastje naar de muur
gestuurd? Is je vraag afgewezen? Wil je gewoon
iemand naast je hebben staan die weet hoe de wet
en regelgeving in elkaar zit?

Als gediplomeerd onafhankelijk cliëntondersteuner
kan ik je helpen! Wil je me graag spreken? Bel me.

MIJN PARTNER HEEFT ZORG NODIG

Mijn partner heeft zorg nodig en die geef ik
graag; dat heb ik beloofd. Maar soms is het
teveel en heb ik even tijd nodig om tot rust te
komen.

Je houdt van elkaar en als er een van de twee
ziek wordt dan help je elkaar. Maar wat als je
zelf ook niet meer kunt, als het allemaal teveel
wordt? Als je partner niet meer lijkt op je
maatje van weleer?
Welke hulp is mogelijk? Waar vind je passende
hulp? Wie moet dat betalen? Wat als mijn
partner dat niet wil?
Schakel dan mijn hulp in! Ik kan niet alles
oplossen maar veel praktische dingen wel.

Resultaat: Jij hebt weer tijd voor wat belangrijk is,
een liefdevolle relatie met je ouders op
gelijkwaardig niveau.

Alle diensten op een rij

Zorg: indicatie, PGB, Wmo (aanvraag en
keukentafelgesprek), Wlz, zorgaanbieders

MIJN KIND HEEFT ZORG NODIG

Mijn kind heeft niet gebruikelijke
zorgbehoefte door:
• een fysieke beperking
• een psychische beperking
• een beperking uit het autistische spectrum
• een traumatische ervaring
• een audio- en/of visuele beperking
• een niet omschreven oorzaak

Jeugdzorg vinden, vooral de juiste jeugdzorg
vinden en dan ook nog krijgen is vaak een drama.
Wanneer is het niet gebruikelijke zorg? Waar kun je
terecht?
Ik help u graag!

Welzijn: dagbesteding, vervangende
mantelzorg, tijdelijk verblijf, inzet vrijwilligers
en respijtzorg
Wonen: Wmo, huisvesting, huurrecht,
vervoer, hulpmiddelen, zorgtechniek

Arbeid: regelingen, CAO, maatwerk,
afstemming werk & mantelzorg,
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Inkomen: uitkeringen, subsidies, toeslagen,
belastingen, salaris uit PGB, eigen bijdrage CAK
Onderwijs: passend onderwijs voor jonge
mantelzorgers of zorgvragers.

Client ondersteuning: Als je als zorgvrager
zelf in de knel komt omdat je niemand hebt die
je adequaat kan bijstaan met regeltaken.

