
 “Als je een dag vrij hebt geeft dat een 
heerlijk gevoel en het helpt energie op  
te doen”

Gratis 
ondersteuning 

voor de Utrechtse 
mantelzorgers

085 064 3030    |   info@mantelaar.nl

Wat mag u verwachten? 

Onze zorgverleners zijn kundig, fris en    
gedreven.  

 | Medisch of paramedisch opgeleid.   
    
 | Zij worden uitgebreid getraind in ADL   

 handelingen en het omgaan met dementie.  
     
 | Binnen 24 uur een intake, binnen 7    

 dagen een voorstel en kennismaking.   
      
 | Na elk bezoek van minimaal 2 uur ontvangt   

u een digitaal verslag.  

 | Gemeente Utrecht betaalt maximaal 40 uur per 
mantelzorger per jaar. 

 | Door contracten met zorgverzekeraars kunnen 
we ook vanuit de aanvullende verzekering extra 
ondersteuning inzetten.

Gratis ondersteuning voor de 
Utrechtse mantelzorgers!  

Als mantelzorgers staat u altijd klaar voor 
uw naaste, soms 24 uur per dag. Door corona 
ervaren mantelzorgers meer druk. Daarom is 
gemeente Utrecht een pilot gestart samen met 
Mantelaar, de King Arthur Groep en Steunpunt 
Mantelzorg U-Centraal. Kosteloos wordt hulp 
geboden aan mantelzorgers bij hun alledaagse 
taken.

Mantelaar en de King Arthur Groep 
ondersteunen mantelzorgers in de zorg 
voor hun partner, ouder, kind of familielid: 
structureel of tijdelijk. Ondersteuning bij 
u thuis, wanneer u het wilt, door kundige, 
energieke en gedreven zorgverleners. 

Wij werken voor mensen met chronische 
aandoeningen of oudersdomsklachten, 
mentale problemen zoals depressies, NAH 
of dementie, met ouderen, of binnen ( jonge) 
gezinnen. 



Maatwerk in ondersteuning

We bieden alleen díe ondersteuning aan 
waar u als mantelzorger behoefte aan heeft. 
Dit kan een kort bezoek zijn van 3 uur of 
een zorgverlener die in de nacht komt 
ondersteunen. Mantelaars en begeleiders 
kunnen o.a. helpen bij:

Hulp bij  
praktische zaken 

Boodschappen doen
Computerhulp & telefonie 

Administratieve hulp
Begeleiding doktersbezoeken

Gezelschap
Wandelen

Spelletjes doen
Samen eten en koken

Hobby’s samen uitvoeren

Zorg
Lichte ADL taken

Netwerk versterken
Structuur in de dag 

aanbrengen

““Het project is een hele mooie 
samenwerking van professionele 
organisaties” 

Onze werkwijze

Wilt u als mantelzorger gratis ondersteuning 
inzetten?

Meldt u zich dan aan via telefoonnummer:
085- 064 30 30 of mail naar:
info@mantelaar.nl

Binnen 1 werkdag wordt u teruggebeld. Als 
u in aanmerking komt voor het subsidie 
project, plannen wij een intake gesprek in met 
de mantelzorger. Na dit gesprek stellen wij 
kandidaten aan u voor, zodat u zelf bepaalt met 
welke zorgverlener u kennis maakt.Is er een klik, 
dan plant u als mantelzorger de vervolgbezoeken 
in. U behoudt altijd de regie. Na ieder bezoek 
ontvangt u een kort verslag.

info@mantelaar.nl
www.mantelaar.nl

Een veilig gevoel

Als professionele zorgverleners hechten wij  
veel waarde aan dat u zich veilig voelt bij ons. 
Alleen dan kan een mantelzorger met een 
gerust hart tijd voor zichzelf nemen. 
Wij werken daarom volgens de RIVM richtlijnen:

Houd je sociale kring klein
Neem “the social distancing” regels in acht

Draag een mondkapje tijdens je bezoeken
Wij adviseren dringend om een mondkapje te dragen 
tijdens je bezoek aan je cliënt. Heb je nog geen mondkapje? 
Schaf deze aan en je mag de kosten declareren. 

Hygiënebeleid
Geen handen schudden | Was je handen vaak en 
minstens 20 sec. | Hoest en nies in je elleboog | Gebruik 
papieren zakdoekjes en gooi deze weg

Meet je temperatuur
Meet twee uur voor aanvang van de dienst jouw 
temperatuur. Bij verhoging (38 graden) ga je niet op bezoek.

Geen bezoeken bij deze klachten
Niezen | loopneus | verkoudheid | Keelpijn
hoesten | Verhoging (vanaf 38 graden)

Laat je testen bij klachten
Als zorgstudent kun je met voorrang getest worden. Neem 
hiervoor een factuur mee om het aantoonbaar te maken. 

““Wekelijks een middag vrij geeft een 
heerlijk gevoel en het helpt energie op te 
doen” 


