
Zorgt u voor uw zieke 
partner, gehandicapt 
kind, vader of moeder, 
vriend(in) of buur?
Dan bent u mantelzorger!

Mantelzorg kent veel gezichten, maar

mantelzorgers helpen altijd iemand 

in hun directe omgeving. Hulp bij de 

wekelijkse schoonmaak bijvoorbeeld. 

Of bij het aankleden en eten, het 

bijhouden van de administratie of 

door mee te gaan naar een arts. 

Zorg voor jezelf
In Nederland verwacht men dat 

mensen voor zichzelf en elkaar 

zorgen. Mantelzorg is daarom 

van onschatbare waarde. Maar 

zorg voor uzelf is ook belangrijk: 

hoe vindt u de juiste balans? Het 

Mantelzorgcentrum denkt graag met 

u mee om dit te bereiken.

mantelzorgcentrum
mantelzorgconsulent

Iedere dag zorgen ruim twee 

miljoen mensen in Nederland 

voor een chronisch zieke of 

gehandicapte naaste. Dankzij het 

Mantelzorgcentrum hoeft u het niet 

alleen te doen. 

“Samen kunnen we de zorg delen.”

Verlichting van uw zorg
De mantelzorgconsulent wijst 

mantelzorgers de weg, biedt een 

luisterend oor en kan ervoor zorgen 

dat regeltaken uit handen worden 

genomen. Hierdoor wordt de druk 

voor mantelzorgers minder.

Hulplijn voor mantelzorgers

Hulplijn 

 voor

  mantelzorgers



Het Mantelzorgcentrum is hét expertisecentrum voor mantelzorg in Noord-Holland 

Noord voor:

•	 Een online overzicht van activiteiten voor mantelzorgers.

•	 Mantelzorgconsulent in de Kop van Noord-Holland.

•	 Mantelzorgmakelaars in diverse regio’s.

•	 Voorlichting en advies over mantelzorgondersteuning voor 

organisaties.

•	 Cursussen voor mantelzorgers.

Zie voor meer informatie: www.mantelzorgcentrum.nl.

mantelzorgcentrum

De mantelzorgconsulent 
biedt:
•	 Informatie, advies en begeleiding 

op maat.

•	 Cursussen die de mantelzorger 

verder helpen en kracht geven.

•	 Bijeenkomsten om ervaringen 

te delen en praktische tips uit te 

wisselen.

•	 Inzet van de mantelzorgmakelaar 

voor het overnemen van 

regeltaken.

•	 Voorlichting aan organisaties, 

bedrijven en professionele 

zorginstellingen.

Gemeenten subsidiëren het 

Mantelzorgcentrum, waardoor 

mantelzorgers vrij gebruik kunnen 

maken van het aanbod.

Mantelzorgers in de gemeenten 

Den Helder, Schagen en Hollands 

Kroon maken gratis gebruik van het 

Mantelzorgcentrum. 

Op verschillende plekken in de 

Kop van Noord-Holland worden 

ontmoetingsgroepen georganiseerd, 

cursussen en spreekuren voor 

mantelzorgers. Daarnaast is de 

mantelzorgconsulent 5 dagen per 

week bereikbaar voor vragen en 

advies. 

Alle gemeenten dragen een deel van 

de kosten. 

Contact met het Mantelzorgcentrum 

in de Kop van Noord-Holland

Adres: Vrede en Vrijheid 26

1785 RM Den Helder

T: 0223-747009 en 06-18371051

E: info@mantelzorgcentrum.nl

www.mantelzorgcentrum.nl

Blijf op de hoogte van mantelzorgnieuws in uw regio met de mantelzorgkrant! 
Meld u aan via: info@mantelzorgcentrum.nl


