
IN SAMENWERKING MET VGZ 

‘HEt is belangrijk dat je als 
mantelzorger ook aan jezelf denkt’

Ben ik een mantel zorger?
Veel mensen weten niet precies of wat 
zij doen onder mantelzorg valt. Je bent 
mantelzorger als je meer dan acht uur 
per week, langer dan drie maanden 
voor een naaste zorgt. Bijvoorbeeld 
voor een chronisch zieke partner, ge-
handicapt kind of hulpbehoevende 
ouder. Nederland telt 2,6 miljoen 
mantelzorgers.
 
Wat is vervangende  
mantelzorg?
Bij vervangende mantelzorg worden je 
zorgtaken voor minimaal twee nach-
ten en drie dagen uit handen genomen 
door een professional in de zorg, die 
aan huis komt.  Dat kan een beroeps-
kracht zijn, maar ook een vrijwilliger. 
De mantelzorger houdt zo weer wat 
tijd over voor sociale contacten en 
ontspanning. De vervangende man-
telzorg moet 6 tot 8 weken van tevo-
ren worden aangevraagd. Dit kan 
alleen als de mantelzorger woont in 
hetzelfde huis als degene die de man-
telzorg ontvangt.

Waar kan ik terecht voor hulp?
Veel van onze klanten komen in aan-
merking voor vervangende mantel-

zorg, maar weten vaak niet waar ze 
moeten beginnen. Want wat is er alle-
maal mogelijk? En welke stappen 
moet je doorlopen? Als je in aanmer-
king denkt te komen voor vervangen-
de mantelzorg, kun je bellen met onze 
Mantelzorglijn. Mijn collega Petra en 
ik doen dan ons best om je vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden en 
gaan ervoor zorgen dat je de nodige 
hulp krijgt. Want wij weten hoe be-
langrijk het is, dat je als mantelzorger 
ook aan jezelf denkt. 
Vragen waar we samen met de man-
telzorgmakelaar bij stilstaan: 
❄ Wat zijn je taken in de verzorging? 
❄  Wat moet je daarnaast allemaal re-

gelen?
❄ Hoeveel werk je zelf? 
❄  Wat moet er worden geregeld om 

deze taken te combineren?

Petra en ik ontvangen geregeld 
telefoontjes van tevreden ver-
zekerden. Dat waarderen wij 
erg, want uiteindelijk  
proberen we samen de zorg 
op elke mogelijke manier te ver-
beteren. Met zorgaanbieders,  
gemeentes, positief ingestelde  
vrijwilligers en jou. 

Marie-Antoinette Elias en haar collega Petra Kuiper zijn al jarenlang 
ervaren mantelzorgmakelaars. Zij nemen de regeltaken over 
van mantelzorgers. Dagelijks krijgen ze via de VGZ Mantelzorglijn 
verschillende vragen binnen, de ene complexer dan de ander. 
Marie-Antoinette geeft antwoord op de meestgestelde vragen.

Heb je ook mantelzorgvragen? Bel dan met de VGZ 
Mantelzorglijn: 088 - 131 16 11, elke werkdag bereikbaar 
van 8.30 tot 17.00 uur. Of kijk op www.vgz.nl/vgzzorg.

fotografie marloes bosch 
visagie en styling nicolette 
brondsted voor laura mer-
cier   Blazer‚ jeans‚ schoe-
nen (Primark)‚ t-shirt 
(Violeta by Mango)
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