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Mantelzorg

Wat als de mantelzorg teveel van je vraagt

Het zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen
heel vanzelfsprekend en fijn om te doen.
Iedereen krijgt in z'n leven vroeg of laat te maken
met mantelzorg en mensen doen dit uit respect en
liefde voor elkaar.

Wat te doen als u zich ineens in papieren, regels en financiën moet storten? Wanneer u uw
eigen werk of opleiding niet meer op een goede manier kunt uitvoeren. Of dat u helemaal
overloopt door de toenemende zorg die uw naaste vraagt waardoor uw eigen huishouden of
andere zorgtaken in de knel komen?

Dan is het prettig dat u aantal regeltaken kunt overlaten aan een professional die de weg weet
in het zorgstelsel. Uw Mantelzorgmakelaar kijkt samen met u waar de grootste knelpunten
zitten en gaat daar met u heel praktisch naar oplossingen zoeken. Waardoor u zich weer kunt
"Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omconcentreren op het bieden van zorg en aandacht.
geving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde
‘gebruikelijke hulp".
Wij zijn helemaal thuis in het zorgstelsel en
kunnen onze cliënten informeren en
ondersteunen als er (tijdelijk) regeltaken
Doordat uw partner, kind, vader, moeder, zus, vriend of vriendin ineens zorg nodig heeft.
uit handen moeten worden genomen.
Zorg omdat hij/zij ernstig ziek is geworden, met een handicap wordt geconfronteerd of op
Dat doen we op het gebied van wonen,
een andere manier (tijdelijk) niet voor zichzelf kan zorgen. Mantelzorg is dan een vanzelfwerk & school, hulpmiddelen (WMO),
sprekendheid.
regels & wetgeving, juridische zaken en
rondom de financiën.

Wat verstaan we onder mantelzorg

Uw Mantelzorgmakelaars

Mantelzorger ben je ineens

Als mantelzorger kan er van alles op je af komen

Vaak gaat dat allemaal goed samen met de zorg die u biedt.
Maar soms is het allemaal gewoon teveel of te ingewikkeld en komt u er niet meer uit.
Dan kan Uw Mantelzorgmakelaar u van dienst zijn.

Onze kosten kunnen vanuit bepaalde zorgpolissen met een aanvullende verzekering worden
vergoed. Wij kunnen u vertellen welke polissen deze kosten vergoeden.
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