
hulplijn voor mantelzorgers
Mantelzorgcentrum

Als mantelzorger bent u de 
spil die regelt, zorgt of waakt, 
zodat alles voor de zorg- 
vrager op rolletjes loopt. 
Dat doet u naast uw andere  
taken als werk of rol als 
partner of ouder. U roeit 
met de riemen die u heeft, 
maar is dit voldoende?

Verlichting van uw zorgtaak
Bij het Mantelzorgcentrum kijken we heel gericht naar uw 
situatie en nemen alle onderwerpen waar u mee te maken 
heeft met u door. Een team van gedreven mensen staat voor 
u klaar. Samen met u werken we door totdat de situatie naar 
wens is.

Iedere dag verlenen 
miljoenen mensen 
mantelzorg in 
Nederland voor een 
chronisch zieke, 
gehandicapte of 
hulp-behoevende 
naaste. Bent u er 
een van?
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Het Mantelzorgcentrum: 
• Heeft actuele kennis op het gebied 

van wet- en regelgeving;
• Biedt aandacht en ondersteuning 

in een persoonlijk gesprek;
• Geeft u overzicht van uw zorgtaken;
• Biedt cliëntondersteuning bij 

aanvraag van zorg en voorzieningen;
• Neemt regeltaken over, indien u 

dat wenst;
• Regelt respijtzorg, zodat u even vrij 

bent van de zorg;
• Stuurt regelmatig informatie  

en tips via de digitale nieuwsbrief;
• Organiseert activiteiten met 

uiteenlopende onderwerpen;
• Verzorgt de Mantelzorg-

waardering voor verschillende 
gemeenten;  meer informatie :
www.mantelzorgcentrum.nl

Aanmelden
Wij werken in de gemeenten Alkmaar, 
Bergen, Heiloo, Den Helder, Hollands 
Kroon en Schagen. Dankzij subsidie 
kunt u kosteloos gebruik maken van 
onze diensten. U hoeft zich alleen 
maar aan te melden. Na uw aanmel-
ding ontvangt u maandelijks een digita-
le nieuwsbrief met tips, nieuws en ons 
aanbod van activiteiten. Aanmelden 
kan via website, telefoon of e-mail. 

Het Mantelzorgcentrum is hét  
expertisecentrum voor mantelzorg 
in Noord-Holland Noord, actief van 
de gemeente Heiloo tot aan Den 
Helder. Onze belangrijkste opdracht 
is mantelzorgers zodanig  te on-
dersteunen dat zij de zorg kunnen  
blijven geven weglaten. 

Van vraag naar
oplossing
Loopt u al een tijdje 
met een vraag rond, 
maar weet u niet waar 
u het antwoord 
vandaan moet halen? 
Of wilt u gewoon eens 
overleggen met iemand 
die met u meedenkt? 
Neem dan contact
op met het 
Mantelzorgcentrum. 
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