
 

‘  Toch mooi om te zien  

dat ik ook belangrijk ben’

DE IDEALE MANTELZORGER.

      JE KUNT ’M ZO MAAR 

  PLOTSELING ZIJN.

  
Hier kunt u ons bereiken:

Platform Mantelzorg Amsterdam 
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
020 75 25 100 
platformmantelzorg@clientenbelangamsterdam.nl
www.platformmantelzorgamsterdam.nl
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Meer weten?
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en actuele 
ontwikkelingen rond mantelzorg, dan bent u bij ons aan het goede 
adres. Want ook daarvoor is het Platform Mantelzorg Amsterdam! 

...Doe dat niet alleen

Platform 
Mantelzorg  

Amsterdam

Zorgt u voor 
iemand...?



‘ Ik ben blij dat er ook naar  

mij wordt omgekeken’

Uw mening telt!

Het platform wil graag weten waar u als mantelzorger tegenaan loopt. 

Schroom daarom niet zaken aan de kaak te stellen: alleen dan komt er 

aandacht voor uw problemen en kunnen we voor u aan de slag.

Platform Mantelzorg Amsterdam

komt op voor de collectieve belangen van mantelzorgers en 

is daarmee de stem van mantelzorgers. 

Onder mantelzorg verstaan wij: “Mantelzorg is zorg en ondersteuning  

gegeven aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. 

Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur of kennis. De mantelzorger 

geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand  

met wie hij/zij een persoonlijke band heeft.”

Waarom een Platform Mantelzorg Amsterdam?

• Voor meer waardering en erkenning voor het werk van mantelzorgers.

• Bewustwording van de positie van mantelzorgers.

• De toenemende druk op mantelzorgers te verminderen.

•  Deelname aan overleg met zorgaanbieders, overheden, werkgevers-  

en werknemersorganisaties en verzekeraars.

•  Zorgen dat mantelzorgers kunnen meedenken over de rol van mantelzorg 

nu en in de toekomst. 

Het Platform Mantelzorg Amsterdam streeft naar balans tussen het leven 

van de mantelzorgers en de zorg voor zijn of haar naaste. Door in te  

zetten op belangenbehartiging en beleidsparticipatie voor en door  

mantelzorgers op collectief niveau. 


