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Mantelzorger, ik?
Samen sterk
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voorkant Doordat meneer en mevrouw Hoogers hier samen kunnen blijven wonen, kan mevrouw met hulp 
van zorgmedewerkers voor een groot deel ook zelf voor haar man blijven zorgen. 
links Meneer Vierhout vindt het fijn als zijn vrouw komt. Als het even kan gaan ze wandelen. Net als voorheen.

Zorgen doen we samen 
Wij zijn blij dat u er bent! 
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor hun partner, 
vader, moeder, familielid, vriend of kennis waar zij al enige 
tijd extra voor zorgen. Door de kennis en ervaring die zij daar-
door   hebben opgebouwd, zijn mantelzorgers een essentiële 
aanvulling op onze professionele zorg. Zij zijn onmisbaar, 
zowel in de thuissituatie, bij onze dagopvang/dagbesteding 
als in onze huizen. 

Samen sterk 
Als mantelzorger heeft u de taak op zich genomen om te 
zorgen    voor een familielid of vriend. De meeste mensen 
vinden    dat normaal. Een balans vinden tussen de zorg voor 
uw naaste en uw privéleven is echter niet altijd zo eenvoudig. 
Soms zit uw hoofd vol met alle regeldingen. Of maakt u zich 
zorgen over uw naaste.
Atlant helpt u graag. Wij bieden hulp bij mantelzorg, ook in 
de thuissituatie. Zoals praktische tips, hulp of ondersteuning 
bij problemen of we nemen de zorg even van u over. Zodat u 
goed voor uw naaste kunt zorgen, maar ook voor uzelf.

 ‘Of er waardering is voor wat ik doe? Ja, de verpleging is zeer 
erkentelijk. Op de afdeling zijn ze zeer blij. Maar de lach  
van mijn vader is voor mij de beste beloning voor de zorg die  
ik geef.’ (Stien Krul, mantelzorger)
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Mantelzorger, ik? 
Voelt ú zich aangesproken als er over mantelzorgers gesproken wordt? Omdat veel 
mensen de hulp die ze hun naasten bieden heel normaal vinden, zien zij zichzelf
soms niet als mantelzorger. 

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is langdurig, niet betaald, zorgen voor iemand die hulpbehoevend, 
gehandicapt    of (chronisch) ziek is en met wie u een persoonlijke relatie en/of 
emotionele    band heeft. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander  
familielid, vriend of kennis. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp, die in 
redelijkheid               mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huis
genoten, overstijgt. Als criterium geldt: zorg die gemiddeld meer dan 8 uur per 
week verleend wordt en/of langer dan drie maanden duurt. Mantelzorg is niet altijd 
vrijwillig   , vaak wel vanzelfsprekend en uit genegenheid.

Als u zich hierin herkent bent u mantelzorger. U bent daardoor een onmisbare partner 
in de zorg, want door uw inbreng zal uw familielid of naaste zich het meest ‘thuis’ 
(blijven) voelen in zijn of haar (nieuwe) woning.

Vergoeding mantelzorg
Mantelzorg is vrijwillig en onbetaald. Er bestaat geen algemene vergoeding voor 
mantelzorg. Als mantelzorger kunt u echter wel aanspraak maken op een aantal 
vergoedingen    of regelingen. 

Meer info?
Wilt u meer informatie over vergoedingen of andere (regel)zaken rondom mantel
zorg? Kijk dan op www.mantelzorg.nl (landelijk informatiecentrum) of www.dekap.nl 
(steunpunt mantelzorg gemeente Apeldoorn).
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Voel u thuis 
Uw aandacht en betrokkenheid is kostbaar. Het biedt warmte, geborgenheid en 
herkenning   . Woont uw naaste bij Atlant en ging u voorheen samen wandelen, eten, 
zingen of winkelen? Zet deze uitstapjes dan gezellig voort of kies voor één van de 
leuke    activiteiten binnen ons eigen aanbod! Het aanhouden van vaste gewoontes 
geeft uw naaste een vertrouwd en veilig gevoel en zorgt bovendien voor mooie,  
waardevolle momenten! Zo zorgen we er samen met u voor dat de tijd bij Atlant een 
mooie tijd is.

Mantelzorgbeleid 
In de thuissituatie wordt de zorg geleverd door de mantelzorger en het eigen netwerk. 
Waar nodig aangevuld door professionals. Als uw naaste verhuist naar een huis van 
Atlant verandert deze verhouding. Professionals leveren dan het merendeel van de 
zorg, waar mogelijk in samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers.

Atlant hecht grote waarde aan mantelzorg en de ondersteuning die mantelzorgers 
daarin kunnen krijgen. Daarom hebben we een goed mantelzorgbeleid opgezet. Het 
mantelzorgbeleid is te vinden op de website van Atlant; atlant.nl/mantelzorg of u 
kunt het opvragen bij uw vaste contactpersoon.

w e  h o p e n  dat  o o k  u  z i c h  s n e l  t h u i s  v o e lt  e n  h o p e n  u 
r e g e l m at i g  b i j  o n s  t e  m o g e n  b e g r o e t e n !

•  Pak gerust zelf uw (gratis) koffie of thee!
•  Ook uw huisdier is van harte welkom voor een knuffel
•  Eet gezellig mee met uw naaste op de afdeling of in ons restaurant (tegen betaling)
•  Doe gezellig samen mee met aan activiteiten
•  Gebruik gerust onze duo of rolstoelfiets
•  Voel u vrij om mee te kijken in het elektronisch cliëntendossier van uw naaste 
 (als u 1e contactpersoon bent)
•  Met vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij uw contactpersoon 
 of de verzorging
•  Ook als uw naaste nog zelfstandig woont kunt u een beroep op ons doen. Atlant 
 biedt mantelzorgers tips, ondersteuning, hulp en vervangende mantelzorg.



8 Postbus 10 | 7300 AA Apeldoorn | Telefoon 055 506 74 56
info@atlant.nl | www.atlant.nl

sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen
berkenhove  Koning Lodewijklaan 387b, Apeldoorn
de loohof Koning Lodewijklaan 2, Apeldoorn
koningin wilhelmina Operaplein 181, Apeldoorn
berghorst  Gijsbrechtgaarde 30, Apeldoorn
heemhof Beatrijsgaarde 5, Apeldoorn
het immendaal Loenenseweg 50, Beekbergen
markenhof Kuiltjesweg 1, Beekbergen
marken haven Kuiltjesweg 1a, Beekbergen

Lees meer op atlant.nl/mantelzorg
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