
Zorgen zonder zorgen

voor de mantelzorger,
samen de juiste zorg

en balans vinden



Vanzelfsprekend
Mantelzorg komt op je pad. Iemand in je omgeving wordt (chronisch) ziek, 
gehandicapt, ouder. Zorgen voor een kind, partner, ouder, vriend of kennis is voor veel 
mensen vanzelfsprekend. Je biedt hulp, zorg en ondersteuning. Je maakt een groot 
verschil in iemands leven.

Balans
Daarmee is niet gezegd dat mantelzorg makkelijk is. De duur van de zorgperiode is 
vaak niet te overzien en je kunt er niet zomaar mee stoppen. Het verzorgen komt naast 
de verantwoordelijkheden die je al hebt en naast je eigen sociale leven. En niet te 
onderschatten: emotioneel kan zorgen voor een ander soms zwaar zijn. 

Onbekend terrein
Misschien is de wereld van de zorg voor een groot deel onbekend terrein voor je. Dan 
kan mantelzorg veel vragen oproepen, zoals: 
• Waar vraag ik een indicatie aan en hoe vul ik de benodigde formulieren in? 
• Wat zet ik in een persoonlijk plan of hoe bereid ik een gesprek met de gemeente, 

een instelling of zorgkantoor voor?

Mantelzorgen doe je  
natuurlijk met liefde, maar het 

is niet altijd makkelijk

• Welke consequenties heeft de keuze voor Wmo, zorgverzekeringswet of Wlz? 
• Wat past het beste bij onze situatie: gecontracteerde zorg (Zorg in Natura) of een 

persoonsgebonden budget (pgb)? 
• Hoe schakel ik familie, vrienden, buren in bij de zorg? En hoe regel ik (tijdelijke) 

vervanging voor mijzelf als mantelzorger?
• Wat is in onze situatie de optimale woonsituatie: langer thuis wonen, verpleeghuis, 

mantelzorgwoning, (begeleid) wonen?
• Welke mogelijkheden zijn er om mijn werk te blijven combineren met mantelzorg?

Wat kan ik voor jou betekenen?
Elke situatie en elke zorgvraag is anders. 
Dat maakt het voor mantelzorgers 
moeilijk om de weg naar de juiste zorg te 
vinden. Als mantelzorgmakelaar ken ik de 
wet- en regelgeving en mogelijkheden 
voor het aanvragen en regelen van zorg.
 
Ik help je graag om de juiste weg te 
vinden naar de zorg die nodig is of neem 
taken van je over, zodat jij het zorgen 
langer en gezond kunt volhouden. 

Met jouw situatie als 
uitgangspunt en met mijn 

praktische slagvaardigheid 
vinden we samen de best 

passende oplossing



wegwijs in mantelzorg
  Contact
  06-51644276
  info@rianneregeltzorg.nl
  www.rianneregeltzorg.nl

 KvK 66507766 
 AGB-code 48485670 
  Lid BMZM

Rianne Kruitbosch
Mantelzorgmakelaar

Vrijblijvende kennismaking
Denk je dat ik je kan helpen? Bel me dan voor een vrijblijvende kennismaking. In het 
telefoongesprek vertel je me in grote lijnen de zorgsituatie en welke wensen of vragen 
je hebt. Tijdens het gesprek geef ik aan wat ik in jouw situatie kan betekenen. 

Intakegesprek
Kies je mij als mantelzorgmakelaar dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. 
Tijdens dit gesprek brengen we de zorgsituatie goed in kaart. Samen kijken we naar de 
wensen die er zijn. Na het gesprek stel ik een begeleidingstraject voor. 

Begeleidingstraject
Ik bied in elke situatie begeleiding 
op maat. Daarbij weet ik de weg bij 
gemeenten, uitvoeringsinstanties, 
verzekeraars, werkgevers en 
zorgaanbieders. 

Ik help mantelzorgers te zorgen 
zonder zorgen. Bel me voor een 
vrijblijvende kennismaking!
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