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Kom je in je werk mantelzorgers tegen?
Dan is deze folder voor jou!



Mantelzorg Nijmegen 
Mantelzorg Nijmegen is er voor  
mantelzorgers en voor professionals 
die in hun werk mantelzorgers tegen  
komen. Professionals kunnen bij  
Mantelzorg Nijmegen terecht voor 
onder andere informatie en advies bij 
zorgvragen waar er sprake is van  
mantelzorg en mogelijk (dreigende) 
overbelasting.  
Mantelzorg Nijmegen denkt graag met 
je mee en adviseert over mogelijke  
regelingen en het ondersteunings- 
aanbod dat er voor mantelzorgers 
beschikbaar is.

Aanbod professionals 
Mantelzorg Nijmegen kan ingezet 
worden voor:
• informatie en advies bij zorg- 

vragen waar er sprake is van  
mantelzorg en mogelijk  
(dreigende) overbelasting

• een doorverwijzing waar over- 
name van (gedeeltelijke) mantel-
zorgondersteuning gewenst is 

• deelname aan een overleg,  
casusbespreking of een keuken- 
tafelgesprek ter ondersteuning van 
de mantelzorger 

• voorlichting over mantelzorg,  
mantelzorgers en het onder- 
steuningsaanbod

• activiteiten voor mantelzorgers
• deskundigheidsbevordering
• advies en begeleiding op het gebied 

van mantelzorgvriendelijk perso-
neelsbeleid

Aanbod mantelzorgers 
Een mantelzorger kan bij Mantelzorg 
Nijmegen terecht voor een luisterend  
oor en het bespreken van zijn of haar 
zorgen en mogelijke oplossingen  
hiervoor.  
Ook voor vragen over praktische zaken 
zoals bijvoorbeeld respijtzorg en de 
regelingen van de gemeente Nijmegen 
kan een mantelzorger een beroep doen 
op de mantelzorgconsulenten van  
Mantelzorg Nijmegen.

Hiernaast organiseert Mantelzorg  
Nijmegen activiteiten voor mantel-
zorgers. De Week van de Jonge Man-
telzorger (in juni) en de Dag van de 
Mantelzorg (in november) zijn op vaste 
momenten in het jaar. Andere activiteit-
en vinden willekeurig door het jaar heen 
plaats. Mantelzorg Nijmegen verzorgt 
twee keer per jaar een thema tijdens 
het Mantelzorgcafé en twee à drie keer 
per jaar organiseert zij een andere 
activiteit. Deze activiteiten bestaan altijd 
uit een combinatie van gezelligheid, 
ontspanning en informatie. 

Tijdens deze activiteiten kan een  
mantelzorger:
• mantelzorgers ontmoeten die in een 

vergelijkbare situatie zitten
• ervaringen met mantelzorgers  

delen en hier steun uit halen
• tips uitwisselen
• informatie vergaren over bepaalde 

thema’s die voor hem/haar van 
belang zijn

Op de hoogte blijven 
Mantelzorg Nijmegen verstuurt een 
digitale nieuwsbrief en plaatst  
berichten op haar Facebookpagina.  
Mantelzorgers en professionals lezen 
hier meer over ontwikkelingen rondom 
mantelzorg binnen de gemeente Nijme-
gen, belangrijk nieuws voor mantelzor-
gers en de activiteiten die Mantelzorg 
Nijmegen zelf of mede organiseert voor 
mantelzorgers.

Facebook 
Mantelzorgers en professionals kunnen 
op de website van Mantelzorg Nijme-
gen, zonder in te hoeven loggen op 
Facebook, de berichten teruglezen die 
Mantelzorg Nijmegen op haar Face-
bookpagina heeft geplaatst. Als zij zelf 
actief zijn op Facebook dan kunnen zij 
deze pagina ‘liken’ zodat de berichten 
die worden gedeeld voortaan bij hen 
onder de aandacht worden gebracht. 

Nieuwsbrief
Mantelzorg Nijmegen verzendt haar 
nieuwsbrief alleen digitaal. Als een 
mantelzorger of professional deze 
voortaan wil ontvangen, kunnen zij 
Mantelzorg Nijmegen een e-mail sturen 
met dit verzoek of het contactformulier 
invullen op de website.  
Alle nieuwsbrieven zijn overigens terug 
te vinden op de website.

Contact met de 
mantelzorgconsulenten
Jehzira Huwaë 
Telefoon 06 - 10 35 13 33
Maandag, dinsdag, woensdag en don-
derdag

Marie Louise van der Ploeg
Telefoon 06 - 57 39 79 01
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag

Hester Siemons
Telefoon 06 - 43 21 42 07
Maandag, dinsdag en donderdag


