
Besteedt u veel tijd en energie aan de zorg voor uw zieke of 

hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of buur? 

Deze vorm van zorg heet mantelzorg. 

Mantelzorg is onbetaalde en vaak lang-
durige zorg of begeleiding voor uw zieke 
of hulpbehoevende naaste (richtlijn: meer 
dan 8 uur per week en/of langer dan 3 
maanden). Mantelzorg is vaak geen keu-
ze; het overkomt je. Mantelzorger kunt u 
ook zijn als de zorgbehoevende naaste is 
opgenomen in een instelling.  

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet
In de gemeente Nunspeet is er een lokaal 
Steunpunt Mantelzorg actief. Zij geeft in-
formatie, advies, ondersteuning en begelei-
ding aan mantelzorgers (alle leeftijden) en 
informeert de samenleving over het belang 

van goede mantelzorgondersteuning. Dit 
Steunpunt is ondergebracht bij welzijns- 
organisatie Het Venster. De hulp die het 
steunpunt geeft, kan bestaan uit prakti-
sche ondersteuning en wegwijs maken te 
midden van regelingen/formulieren, etc. 
maar ook uit psychosociale ondersteuning 
van de mantelzorger. Vanuit het steunpunt 
wordt er individuele of groepsgewijze on-
dersteuning aangeboden. Daarnaast wor-
den er bijeenkomsten georganiseerd waarin 
een thema behandeld wordt. Tijdens ont-
moetingsbijeenkomsten is er ruimte voor 
uitwisseling van gevoelens en ervaringen.  
(H)erkenning speelt hierbij een grote rol. 

mantelzorgondersteuning voor alle leeftijden



Voorbeelden van vragen die bij het Steunpunt Mantelzorg ge-
steld worden:
■ Mijn partner is door een hersenbloeding veranderd. Hij heeft 

nu van mij zorg nodig en is hij afhankelijk van mij. Daar-
door reageren we op emotioneel gebied anders op elkaar dan 
voorheen. Vaak voel ik me verdrietig. Zoals het vroeger was, 
wordt het nooit meer, zei de huisarts.

■ Kan er iemand in mijn situatie meekijken?
■ Bij mijn vrouw is Alzheimer geconstateerd en ik weet niet 

hoe ik hulp voor haar moet regelen.
■ Mijn dochter heeft PDD-NOS en prestaties op school blijven 

achter. Ik voel me hier als ouder onzeker over. Ook zou ik 
graag andere ouders willen ontmoeten.

Waar is het Steunpunt Mantelzorg te vinden?

Dienstencentrum Het Venster
Elburgerweg 15, 8071 TA Nunspeet
T (0341) 25 72 42
E mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
W www.hetvenster-nunspeet.nl/steunpunt-mantelzorg
Het Steunpunt is geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Zorgplein de Enk
Stationsplein 18-B, 8071 CH Nunspeet
In Zorgplein de Enk wordt 2x per week een inloopspreekuur 
gehouden. Voor actuele openingstijden bel naar het Steunpunt 
of kijk op onze website.

Aan de hulp van het Steunpunt zijn geen kosten verbonden en u 
heeft geen verwijzing nodig.

Jaarlijkse mantelzorgwaardering door 
de gemeente Nunspeet
De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk om mantelzorgers 
te waarderen voor en te erkennen in de zorg die zij bieden aan 
hun naaste. Elk jaar biedt de gemeente Nunspeet in november 
rond de Dag van de Mantelzorg een mantelzorgwaardering aan. 
Deze bestaat uit cadeaubonnen van 5 maal € 10 te besteden bij 
aangesloten lokale ondernemers in de gemeente. Iedereen die 
ingeschreven staat bij het Steunpunt Mantelzorg, ontvangt eind 
oktober hierover nadere informatie van de gemeente. NB: Wilt 
u de waardering ontvangen, dan moet u ingeschreven staan bij 
het Steunpunt Mantelzorg of u alsnog inschrijven. Uw gege-
vens uit de keukentafelgesprekken of vanuit de Sociale Verze-
keringbank (SVB) worden vanwege privacyoverwegingen niet 
automatisch doorgegeven aan Steunpunt Mantelzorg.


