Mantelzorger
onze partner in dienstverlening

Bij de Zorgboog staat de cliënt centraal. De eigen regie en het welzijn van de cliënt vormen het
uitgangspunt voor ons professionele werk. Cliënten staan echter zelden alleen. Vaak zijn één of
meer mantelzorgers betrokken bij de ondersteuning en zorgverlening.
Mantelzorgers zijn naasten van een cliënt die op een actieve manier een bijdrage willen of moeten én kunnen
leveren in de ondersteuning van de cliënt. Mantelzorg is belangrijk voor mensen. Het kan de band tussen
naasten versterken, als het niet leidt tot overbelasting.
De Zorgboog ziet de mantelzorger als samenwerkingspartner in de (thuis)zorg. Bij de indicatiestelling en
het maken van zorgafspraken komt de rol- en taakverdeling tussen de professionele medewerkers en de
mantelzorger nadrukkelijk aan de orde. De gemaakte afspraken worden verwerkt in het zorgplan.

Mantelzorg in de thuiszorg
Het uitgangspunt bij onze wijkverpleging is de afhankelijkheid van professionele zorg zo gering mogelijk te
maken zónder overbelasting van de mantelzorger te veroorzaken. Op deze manier kan het ‘gewone’ leven
zo lang mogelijk doorgaan, voor de cliënt en diens omgeving. Daarbij ondersteunen wij beiden. Daarnaast
zijn er voorzieningen die helpen het mantelzorgwerk zo lang mogelijk vol te houden, zoals voorlichting,

hulpmiddelen en mantelzorgdagen. Deze voorzieningen worden deels door de Zorgboog geleverd en deels
door welzijnspartners zoals de Steunpunten Mantelzorg van de LEV-groep, Onis Welzijn of de Vierbinden.

Verpleeghuiszorg: van Mantelzorg naar Familieparticipatie
Bij opname in een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm, heeft u als mantelzorger even de tijd nodig om
op adem te komen. Dat begrijpen wij. Maar uw inbreng in de zorg en ondersteuning voor uw naaste hoeft
niet te stoppen. Bij voorkeur niet zelfs. Wij vinden het erg belangrijk dat u een actieve rol blijft spelen. Alleen
samen mét u kunnen wij zorg dragen voor optimaal welzijn. Dat kan op vele manieren, in vele vormen en
hoeft niet altijd veel tijd te kosten. Samen met u en andere naasten van onze cliënten/bewoners zoeken we
naar de best passende vorm van familieparticipatie.

Hulp nodig?
Als mantelzorger staat u er niet alleen voor. De Zorgboog kan helpen met informatie, advies, emotionele
ondersteuning en hulp bij het verwijzen naar juiste instanties. Via onze ledenorganisatie Zorgboogextra (waar
elke bewoner van een Zorgbooglocatie automatisch lid van is) bieden wij ondersteunende servicediensten
aan waarmee u als mantelzorger ontlast kan worden. Voor het aanbod en de voorwaarden zie www.
zorgboogextra.nl.
Ook bestaat er de mogelijkheid tijdelijk gebruik te maken van een kortverblijf kamer op basis van een
indicatie. Voor andere vormen van respijtzorg (‘even niet meer mantelzorgen’), zoals het inzetten van een
vrijwilliger, verwijzen wij u door naar het Steunpunt Mantelzorg of de website www.zorgvoorelkaar.com.
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