
Zorg jij ook voor 

een familielid en 

maak jij je wel 

eens zorgen?
Lees dan snel verder!

 Annemarie, Yuksel, Maaike en Tim zijn JMZers, 
dat wil zeggen jonge mantelzorgers!

Zij horen bij ongeveer 10% van alle thuiswonende 
kinderen en jongeren die helpen met de zorg voor een 

gehandicapte vader, verslaafde moeder, chronisch zieke 
broer of zus. Deze jongeren noemen we jonge mantelzorgers.

Tim moet op zijn  

gehandicapte broer van 

18 jaar passen als zijn 

ouders een avond  
weggaan.

ben jij een van de duizenden 
jonge mantelzorgers in de 

regio noord-veluwe?

Annemarie gaat twee keer per  

dag bij haar moeder langs, omdat  

ze zich zorgen maakt om haar  

depressieve ma.

Maaike spijbelt regelmatig van 
school, omdat ze haar moeder 

met niet aangeboren hersenletsel 
(NAH) niet alleen durft te laten.

Yuksel kan niet gaan voet
ballen, omdat hij mee moet 

naar het ziekenhuis met zijn 
zieke, Turks sprekende vader.

Tim moet op zijn  
gehandicapte broer van 18 

jaar passen als zijn ouders 
een avond weggaan.

Jij bent niet de enige!!!

Regio Noord-Veluwe

Regionale coördinatie mantelzorg

Postbus 271

3840 AG  Harderwijk

hschoonhoven@regionoordveluwe.nl

www.regionoordveluwe.nl

Deze brochure is samengesteld door  

Regio Noord-Veluwe in samenwerking  

met de Steunpunten / het Servicepunt  

Mantelzorg.

Met dank aan de gemeenten Elburg, Ermelo, 

Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten  

en de Provincie Gelderland.

Steunpunt Mantelzorg Elburg

Lange Wijden 33a

8081 VS  Elburg

T 0525 68 12 12

info@wiel.nl

www.wiel.nl

Steunpunt Mantelzorg Ermelo

Raadhuisplein 8

3851 NT  Ermelo

T 0341 42 94 98

mantelzorgsteunpunt@algemenehulpdienst.nl

www.algemenehulpdienst.nl

Steunpunt Mantelzorg Harderwijk

Albert Verweijplein 30

3842 HH  Harderwijk

T 0341 42 94 98

mantelzorgsteunpunt@algemenehulpdienst.nl

www.algemenehulpdienst.nl

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet

Elburgerweg 15

8071 TA  Nunspeet

T 0341 25 72 42

mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl

www.hetvenster-nunspeet.nl

Steunpunt Mantelzorg Oldebroek

Stouwdamsweg 4b

8096 BB  Oldebroek

T 06 46 43 34 89 of  T 0900 230 0 230

g.geertman@mdveluwe.nl

www.mdveluwe.nl

Servicepunt Mantelzorg Putten

Harderwijkerstraat 19

3881 ED  Putten

T 0341 35 70 78

mantelzorg@swputten.nl

www.swputten.nl

Steunpunt 
Mantelzorg

Steunpunt 
Mantelzorg

Steunpunten / Servicepunt  
Mantelzorg



Meer weten? Kijk op deze sites!Zorg jij ook voor  
bijvoorbeeld:
• je moeder die verslaafd is?

• je oma die dementeert?

• je vader die vaak somber is?

• je gehandicapte broer? 

Je staat er niet alleen voor!

Soms heb je het even gehad met alle zorg. 

Tijd om aan te kloppen bij het Steunpunt / 

Servicepunt Mantelzorg. Daar werken 

consulenten die begrijpen wat je bedoelt 

en die je graag willen helpen! 

Wat doet een 
mantelzorgconsulent?

• Ze luistert gewoon naar je.

•  Ze komt bij je op bezoek of je spreekt 

ergens anders af.

• Ze kan veel vragen beantwoorden.

• Ze zoekt informatie die je kan gebruiken.

• Ze organiseert activiteiten voor JMZers.

• Ze brengt je in contact met andere JMZers.

Wat je aan de consulent vertelt, blijft 

geheim. Je kunt haar altijd bellen of 

mailen. Wil je een gesprek, dan bepaal jij 

de plaats: thuis of bij het steunpunt / 

servicepunt of ergens anders. 

Aysu zorgt al vanaf haar 14e voor 

haar zieke zusje. Haar ouders 

kunnen dat niet. En eigenlijk zorgt 

ze ook voor haar ouders en haar 

andere zus. Een ziekte in de familie 

zette haar leven en dat van haar 

familie op de kop. 

Ay
su

 z
or

gt 
al

 v
an

af
 h

aa
r 

14
e 

vo
or

 h
aa

r 
zi

ek
e 

zu
sje

. 

Al
s 

La
ur

en
s 

ui
t s

ch
oo

l k
om

t, 
he

lp
t h

ij 
zi

jn
 z

iek
e 

mo
ed

er
.

‘Als ik mijn zusje zie lachen, 
dan ben ik blij.’

 Deel je zorg
Praat erover met iemand. Deel je zorgen 
met een familielid, iemand van school 
of iemand anders die je vertrouwt.

 Ga sporten
Reageer je lekker af. Sport de zorgen 
van je af. Je blijft er gezond bij.

 Praat met vrienden
Maak tijd voor je vrienden. Zo zorg je 
ervoor dat je niet alleen komt te staan.

 Blijf wel uitgaan
Gewoon er even uit zijn. 
Lol maken, even alles vergeten.

 Hulp vragen
Maak een lijstje met wat je allemaal 
doet. Kan iemand anders je niet af en 
toe helpen?

 Iets leuks voor jezelf doen
Iedereen vindt het fijn om af en toe 
verwend te worden, jij vast ook wel. 
Je mag jezelf ook best eens verwennen.

 Bel de consulent
Soms lukt het alleen niet meer. 
De consulent kent problemen van 
mantelzorgers. Je kunt met een gerust 
hart je verhaal bij de consulent doen en 
samen met haar op een rijtje zetten wat 
je allemaal doet en wat je graag anders 
zou willen. 

7 Tips voor JMZers

Als Laurens uit school komt, helpt 

hij zijn zieke moeder. Zij heeft de 

ziekte van Lyme. Dat maakt het 

leven van Laurens anders dan dat 

van leeftijdsgenoten. 

Steunpunt Mantelzorg Elburg
wiel.nl

Steunpunt Mantelzorg Ermelo en Harderwijk
algemenehulpdienst.nl

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet
hetvenster-nunspeet.nl

Steunpunt Mantelzorg Oldebroek
mdveluwe.nl

Servicepunt Mantelzorg Putten
swputten.nl

cjgelburg.nl 

cjgermelo.nl

cjgharderwijk.nl

cjgnunspeet.nl

cjgoldebroek.nl

cjgputten.nl

kindertelefoon.nl

kopstoring.nl

mezzo.nl

labyrint-in-perspectief.nl

stichtingjongerenenkanker.nl

drankjewel.nl

brusjes.nl

meeveluwe.nl

eleosbrussen.nl

brainkids.nl

zorgvoorjeouders.marokko.nl


