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Voorwoord
In Nederland zorgen veel familieleden en vrienden voor hun naaste. Deze
mensen noemen we mantelzorgers. Wanneer degene voor wie gezorgd wordt
in een verpleeg- of verzorgingshuis gaat wonen, is het lang niet altijd vanzelfsprekend dat mantelzorgers betrokken worden of inbreng hebben bij de
gewone alledaagse dingen.
Daarom heeft het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in
Noord-Brabant een eenvoudige participatiemethode De zorg gaat door! ontwikkeld. Daarin vertellen mantelzorgers zelf welke zaken ze belangrijk vinden
wanneer de persoon voor wie ze zorgen, is opgenomen in een verpleeg- of
verzorgingshuis. Ook doen ze voorstellen ter verbetering. Daardoor biedt de
methode een schat aan informatie, waarmee de instellingen aan de slag kunnen om veranderingen door te voeren.
Het mes snijdt dus aan twee kanten: mantelzorgers worden meer bij de instelling betrokken en de instellingen krijgen veel bruikbare tips. Dat maakt de
methode goed bruikbaar om de relatie tussen mantelzorgers en de instellingen te versterken.
Verzorgenden hebben de meeste contacten met mantelzorgers. Zij moeten
dan ook goed in staat zijn om met mantelzorgers in gesprek te gaan. Daarom
heeft Sting in opdracht van het PON deze scholing voor (leerling)verzorgenden
De zorg gaat door! Leerzame ontmoetingen ontwikkeld. In de scholing is veel
aandacht voor oefeningen die (leerling) verzorgenden inzicht geven in hun
handelen in de omgang met mantelzorgers. Leerzame ontmoetingen tussen
mantelzorgers en vooral de (leerling)verzorgenden bieden goed inzicht in wat
er in mantelzorgers omgaat.
De scholing is goed bruikbaar in de instellingen, denk bijvoorbeeld aan een
werkbespreking of een bijscholing, maar ook in de opleidingen aan het ROC.
De scholing wordt aangeboden met beeldmateriaal.
Naast deze scholing is een e-learning pakket ontwikkeld, waarin (leerling) verzorgenden in hun eigen tempo vertrouwd kunnen raken met de materie.
De samenstellers willen op deze plaats het Innovatiefonds Zorgverzekeraars
(voorheen Stichting Centraal Fonds RVVZ) bedanken voor de mogelijkheid dit
project uit te voeren. Daarnaast bedanken we Mezzo Landelijke Vereniging
voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg voor de bijdrage die zij leverde om
deze publicatie te drukken.
Wilt u meer informatie over de scholing, of wilt u de scholing laten uitvoeren
door ervaren trainers dan kunt u contact opnemen met Sting. Sting is de Landelijke Beroepsvereniging Verzorging en tevens expertisecentrum waar het de
beroepsuitoefening van verzorgenden betreft. Sting werkt aan innovaties in
de beroepsuitoefening en ontwikkelt producten die in de dagelijkse praktijk
direct toepasbaar zijn.
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Deze scholing is te bestellen bij het PON Instituut voor advies, onderzoek en
ontwikkeling in Noord-Brabant. Naast deze scholing zijn ook de andere producten van De zorg gaat door bij het PON te bestellen.
In de reeks De zorg gaat door verschenen onder andere:
De zorg gaat door! Handleiding voor verpleeg- en verzorgingshuizen (PON)
De zorg gaat door! Train-de-trainers programma Noord-Holland (PON)
De zorg gaat door! Ook in de GGz (PON)
De zorg gaat door! Gedeelde zorg: een ideeënboek (Vilans)
Trude Rietveld
Projectleider De zorg gaat door!
PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant
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inleiding

Inleiding
Veel mantelzorgers zoeken na opname van hun partner, vader of moeder in
een verpleeg- of verzorgingshuis opnieuw hun ‘plek’. Vanaf dat moment rekenen zij zorgverlening doorgaans tot de verantwoordelijkheid van verzorgenden, die zorgtaken vanzelfsprekend op zich nemen. De zorg en betrokkenheid die mantelzorgers voelen voor hun familielid stopt echter niet na de
opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Zij vragen zich tal van dingen af,
bijvoorbeeld:
• Mag ik me mengen in / bemoeien met de zorg voor mijn familielid?
• Wat wordt er van mij verwacht en geaccepteerd en wat wordt beslist niet
geaccepteerd?
• Hoe kan ik mijn kritiek op de geboden zorg, of een ‘foute’ aanpak, aankaarten zonder dat de positie van mijn familielid er door geschaad wordt?
Voor de zorgverlening is het van belang om bovenstaande vragen openlijk
te kunnen bespreken. Deze lesbrief wil daar een hulpmiddel voor zijn en is
bedoeld voor teamleiders, opleidingsfunctionarissen en docenten van ROC’s.
Iedereen die (aankomende) helpenden en verzorgenden in de intramurale
ouderenzorg ondersteunt, kan de lesbrief gebruiken om de communicatie
met mantelzorgers te verbeteren.
Want als je werkt aan kwaliteit van leven van cliënten, weet je dat familie en
vrienden daar een vanzelfsprekende plek in hebben!

Hoe deze lesbrief te gebruiken?

De lesbrief is te gebruiken tijdens:
• Bijscholing over mantelzorg
• Werkbesprekingen over mantelzorg
• Workshops en lessen op ROC’s over mantelzorg
De lesbrief is opgebouwd rond een viertal competenties waarover helpenden en verzorgenden in het contact met mantelzorgers dienen te beschikken.
Deze zijn: informatie vragen, ondersteunen, samenwerken en helpen een relatie voort te zetten.
Na een inleidend hoofdstuk over de verschillende rollen van mantelzorgers
(hoofdstuk 1) staan in de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 talrijke oefeningen die
helpen om de competenties eigen te maken. In bijlage I staan antwoordsuggesties bij de oefeningen.
Om tot een juiste keuze van het materiaal te komen is het zinvol de hele lesbrief een keer door te lezen. Welke oefeningen geschikt zijn voor welke leerlingen of teams helpenden en verzorgenden, hangt van verschillende zaken
af. Hoeveel praktijkervaring heeft de groep? Hoe verloopt de samenwerking
met mantelzorgers? Zijn teamleden gewend met elkaar te praten over de inhoud van de zorg?
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Mantelzorgers geven voorlichting

Mezzo Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Mezzo
heeft een voorlichterspool van getrainde, ervaringsdeskundige voorlichters
die zelf (ex)mantelzorger zijn. Zij presenteren hun verhaal helder en compact
en geven antwoord op vragen. Met herkenbare voorbeelden verschaffen zij
inzicht in de leefwereld van de mantelzorger.
Een presentatie van een mantelzorger uit de pool van Mezzo kan goed worden gecombineerd met bijeenkomsten die zijn opgebouwd rond thema’s en
oefeningen uit deze lesbrief. In bijlage 2 staat informatie over het inschakelen
van een voorlichter.

Tot slot

De beroepsgroep van de verzorging bestaat uit zowel helpenden als verzorgenden. Voor de leesbaarheid hebben we ervoor gekozen deze met verzorgenden aan te spreken.
De begrippen mantelzorg en familie worden door elkaar gebruikt, een heel
groot deel van de mantelzorgers is familie.
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1 Mantelzorger in verpleeg- en verzorgingshuis
Doel van dit hoofdstuk:
> Verzorgenden kennen en herkennen de rollen die mantelzorgers in
het verpleeg- of verzorgingshuis kunnen hebben: de mantelzorger
als deskundige, als cliënt, als collega en als familielid of vriend.

Mantelzorger zijn…. wat verwarrend!

Opluchting en schuldgevoel
Veel opnames in het verpleeg- en verzorgingshuis vinden plaats wanneer het
water de familie aan de lippen staat. Het zorgen voor de partner, vader of
moeder lukt al bijna niet meer. Door wachtlijsten groeien toch al moeilijke
omstandigheden uit tot een crisissituatie.
Desondanks is de uiteindelijke opname geen feestelijk moment. Ook al wordt
de zorg (deels) van de schouder van de mantelzorger afgenomen, de familie
heeft vaak last van schuldgevoelens en een gevoel van schaamte: ‘Ik faal, ik
geef op, ik kan mijn belofte (om mijn man of vrouw of ouders thuis te houden) niet waarmaken’.
Het moment van opname kan rouwgevoelens teweegbrengen. Partners die al
hun leven lang samen wonen, worden gescheiden. Die scheiding vraagt om
verwerking.
Mantelzorger zijn heeft allerlei kanten. Die verschillende kanten noemen we
rollen. Hieronder noemen we er vier.
1. De mantelzorger als expert
Mensen die een tijd lang hebben gezorgd, weten veel. Je kunt ze bijna beschouwen als een collega die jou tips geeft, bijvoorbeeld:
• Ik weet hoe je mijn moeder kunt aanmoedigen toch iets te eten of drinken.
• Ik weet welke manier van tillen bij mijn vader het minst pijnlijk is.
• Ik weet hoe je ervoor kunt zorgen dat mijn echtgenoot het toilet op tijd
haalt.
• Ik weet hoe je mijn vader het beste kunt aanspreken als hij boos is.
Judith (verzorgende): “Met Mevrouw Frijt hadden we ’s ochtends altijd mot.
Zij wilde niet uit bed en negen van de tien keer eindigde het in gesjor en getrek. We vonden het lastig om dit met haar man te bespreken. We durfden er
niet voor uit te komen dat de zorg eigenlijk met een hoop gemopper gepaard
ging, zowel van haar als van ons. Toch hebben we het met hem besproken.
Hij vertelde dat zij totaal geen ochtendmens is en dat dit ook te maken heeft
met haar jarenlange werk in de horeca. Nu laten we haar ’s ochtends liggen
en helpen we haar kort voor de lunch, waarna zij ontbijt en lunch combineert.
Ik ben zo blij met deze uitkomst.”
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2. De mantelzorger als cliënt
Mensen die een tijd lang hebben gezorgd, hebben soms ook zelf zorg van jou
nodig, bijvoorbeeld:
• Een luisterend oor als ze hun verhaal willen vertellen over het zware zorgen.
• Uitleg over een bepaald ziektebeeld: waarom doet mijn vader zo?
• Instructies voor het gebruiken van hulpmiddelen (tilliften, rolstoelen, insuline injecties, etc.) zodat de partner eens een dag naar huis kan, of om in
het verpleeghuis af en toe te helpen.
• Stimulans om iets voor henzelf te doen en zo overbelasting door het almaar
zorgen te voorkomen.
• Informatie over gespreksgroepen, telefonische hulpdiensten om ervaringen
te delen (Alzheimer Stichting, steunpunt mantelzorg, Samen Verder (CVA)
etc.).
Carola (medewerker dagopvang): “Op de dagopvang hadden we nooit veel
te maken met partners of familie. De cliënten worden gehaald en gebracht
met een taxi-busje. Op een informatie-avond voor partners merkten we dat
veel mantelzorgers zich erg alleen voelen in de zorg voor hun familielid. We
hebben dit gemeld bij het plaatselijke steunpunt mantelzorg. Die zijn nu een
gespreksgroep gestart die goed wordt bezocht.”
3. De mantelzorger als collega
Mensen die een tijd lang voor een familielid hebben gezorgd, blijven in het
verpleeg- of verzorgingshuis ook actief zorgen. Voorbeelden hiervan zijn:
• Steunen: een praatje maken, kalmeren, troosten, klachten aanhoren.
• Praktische hulp: mee naar het ziekenhuis, administratie, financiën, medicijnen controleren.
• Huishoudelijke hulp: kamer opruimen, was verzorgen.
• Persoonlijke verzorging: helpen bij het eten en bij de toiletgang, nagels
knippen, haren krullen, helpen bij het baden of douchen.
• Samen dingen ondernemen: wandelen, winkelen.
Josefien (helpende): “We hebben enkele bewoners die hele lieve mantelzorgers hebben. Ze doen zoveel! Wandelen, helpen bij het eten, voorlezen uit de
krant, de was doen. Zonder hen zou het hier in het verpleeghuis voor de bewoners een stuk saaier zijn, een beetje armoedig misschien zelfs. Om te laten
merken hoe we die zorg waarderen, organiseren we elk jaar een barbecue
voor bewoners en familie. Dat vinden de mantelzorgers erg leuk.”
4. De mantelzorger als familielid of vriend van de cliënt
Boven alles is een mantelzorger iemand waar de cliënt eerst geen zorgrelatie
mee had, maar bijvoorbeeld een liefdesrelatie of een vriendschap.
Door het zorgen is deze oude relatie vaak op de tocht komen te staan. Door
de opname in een verzorgings- of verpleeghuis kan daar weer ruimte voor
komen.
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Sevde (helpende): ”Ik zie opname bij ons in het verpleeghuis als een verhuizing: iemand woonde ergens met een netwerk van familie en vrienden om
zich heen en nu woont hij of zij bij ons, maar dat netwerk van familie en
vrienden blijft bestaan. Ik doe er dan ook alles aan om bewoners en familie
te helpen een nieuwe vorm te vinden voor hun oude vertrouwde omgang. Ik
help hen het hier ook weer huiselijk te maken.”

Verzorgende zijn….. reactie op rollen van mantelzorgers

De verschillende rollen die mantelzorgers spelen vragen om een daarop afgestemde reactie van helpenden en verzorgenden:
1. Expert: aan de mantelzorger die veel weet, vraag je als verzorgende informatie en advies.
2. Collega: met de mantelzorger die zorgt, werk je samen.
3. Cliënt: de mantelzorger die steun nodig heeft, steun je.
4. Familielid of vriend: de mantelzorger is partner, kind, vriend of buur en je
zorgt dat dit zo kan blijven.

Oefening 1

Doel: verzorgenden kennen en herkennen de rollen (deskundige, cliënt, collega en familielid of vriend) die mantelzorgers in het verpleeg- of verzorgingshuis kunnen hebben.
Mantelzorgers kunnen verschillende rollen hebben. De mantelzorger als expert, de mantelzorger als collega, de mantelzorger als cliënt, de mantelzorger
als familielid/ vriend van de bewoner.
Neem twee mantelzorgers op jouw afdeling in gedachten en beantwoord vervolgens onderstaande vragen:
1. Geven zij jou wel eens informatie over de cliënt?
Zo ja welke?
Zo nee, zou je ze iets willen vragen over de cliënt?
2. Ondersteun je deze mantelzorgers wel eens?
Zo ja, wat doe je voor ze?
Zo nee, denk je dat ze jou steun wel kunnen gebruiken? Op welke wijze?

Oefening 2 Jijzelf als mantelzorger

Doel: verzorgende kan zich verplaatsen in de rol van de mantelzorger.
Stel je moeder is al aardig op leeftijd, je vader leeft niet meer.
Je moeder redt het thuis niet meer alleen. Ze heeft suikerziekte, is slecht ter
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been en slechtziend. Het afgelopen jaar is er elke maand wel een bijna-ongeluk gebeurd. Ze is een keer gevallen, ze heeft een keer een droge pan een
nacht op het vuur laten staan, etcetera. Ze wordt nu opgenomen in een verpleeghuis.
Beantwoord de volgende vragen:
1. Wat wil jij graag voor haar (blijven) doen?
2. Wat wil je de verzorgenden over haar vertellen?
3. Wat vind jij zwaar aan de situatie?
Deze lesbrief gaat over taken die verzorgenden hebben in het omgaan met
mantelzorgers:
Hoofdstuk 2: Informatie vragen aan de mantelzorger die veel weet
Hoofdstuk 3: De mantelzorger die overbelast is steunen
Hoofdstuk 4: Samenwerken met de mantelzorger die betrokken wil zijn bij
zijn familielid
Hoofdstuk 5: De mantelzorger helpen de relatie voort te zetten met zijn familielid
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2 Informatie vragen aan mantelzorger
Doelen van dit hoofdstuk:
> De verzorgende kan momenten benoemen waarop zij met een mantel
zorger kan overleggen.
> De verzorgende kan een mantelzorger betrekken bij het invullen van
het zorgleefplan.

Elke bewoner heeft zijn geschiedenis

Rob (manager): “Als een cliënt bij ons binnen komt, is hij of zij voor ons een
blanco persoon. Maar ieder mens heeft natuurlijk zijn leven met familie, vrienden en activiteiten. We zouden daar veel meer naar moeten vragen, want die
dingen maken het verschil voor cliënten. Die zorgen voor kwaliteit van leven.
Dit is gebaseerd
op het schema
vanwe
de kerntaken
van helpenden
en verzorgenden
In dit hoofdstuk
bekijken
welke momenten
in de zorg
geschikt zijn om
in het beroepsproﬁel
(van
Haterd,
2000)
informatie aan
de de
familie
te vragen.”

A
De behoefte aan verzorging
in kaart brengen
• Informatie verzamelen
• Een beeld vormen van de behoefte

B
Plannen van zorg
• Beoogde zorgresultaten
formuleren
• Zorgactiviteiten kiezen

D
Evalueren van zorg

Uitvoeren van zorg
• Zorg verlenen
• Zorgvragers begeleiden
• Veranderingen in behoefte signaleren
• Voorichting en advies geven

C

Schema van kerntaken van helpenden en verzorgenden in het beroepsprofiel
(Van de Hatterd, 2000)
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Methodisch werken met de familie

Als je de cyclus van methodisch werken hanteert, zie je vanzelf een aantal momenten waarop het logisch is om met familie te overleggen. De mantelzorger
weet veel en kan je informatie bieden. Het zorgleefplan helpt je om gesprekken met de cliënt en zijn mantelzorger zorgvuldig te voeren.
1. De behoefte aan verzorging in kaart brengen
Je wilt de cliënt zo goed mogelijk leren kennen. De cliënt kan het prettig
– zelfs vanzelfsprekend - vinden dat in de kennismakingsfase de familie geraadpleegd wordt. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij de gesprekken over
het zorgleefplan. Twee weten immers meer dan één. Mantelzorgers die intensief hebben gezorgd, kunnen van alles vertellen over de zorg. Als er sprake is
van vergeetachtigheid of dementie kan de familie veel informatie geven over
wat belangrijk is in het leven van de cliënt.
Het is wel belangrijk om de cliënt te vragen of hij zijn familie bij gesprekken
wil betrekken.
Houd er daarnaast rekening mee dat de opnamefase een ingrijpende periode
is. Probeer daarom niet alles te regelen of te weten te komen in het eerste
gesprek met familie. Plan een nieuw overlegmoment, bijvoorbeeld na een
maand. De mantelzorger heeft dan al een eerste indruk en kan beter inschatten wat hij of zij wil blijven doen. Als verzorgende heb je dan ook al een
maand met de bewoner te maken. Daardoor ben je beter in staat om vragen
te stellen over mogelijke onduidelijkheden.
In het zorgleefplan verzamel je zoveel mogelijk informatie over wat kwaliteit
van leven voor de cliënt betekent. Het resultaat is een persoonlijk zorgleefplan.
Daarin staat hoe de cliënt met zijn mogelijkheden en beperkingen datgene
kan doen wat hij zinvol en belangrijk vindt. En welke ondersteuning hij daarbij
kan verwachten. Er zullen ook wensen en behoeftes zijn waaraan de zorginstelling niet kan voldoen. In samenspraak met mantelzorgers kan dan gekeken
worden of voor die wensen toch haalbare oplossingen te bedenken zijn.
Tip: Om erachter te komen welke zorgervaringen de mantelzorger heeft kun
je hem of haar de vraag stellen: ‘Hoe ging het met de zorg voor uw echtgenoot / vader thuis?’
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2. Plannen van de zorg
Je werkt samen met de mantelzorger aan hetzelfde doel, namelijk: goede
zorg voor de cliënt. Daarom is het belangrijk regelmatig met elkaar te bespreken wie wat doet en wat de cliënt nodig heeft. Twee voorbeelden:
1. Petra (verzorgende in verzorgingshuis): “De urine van één van onze bewoners moet onderzocht worden. De familie heeft aangeboden de urine weg
te brengen. Op de dag dat het de mantelzorger het beste uitkomt, vangen
we de urine dus op.”
2. Mevrouw Huizer (mantelzorger): “Ik zou wel eens een week met vakantie
willen. Ik heb het gevoel dat dit niet kan. Graag zou ik eens met de verzorging overleggen en bespreken wat zij dan in die week van me over moeten
nemen in de zorg voor mijn man.”
Zorgleefplan: De afspraken die je maakt met de cliënt en de mantelzorger wat, wanneer, door wie en hoe - leg je vast in het zorgleefplan.
3. Uitvoeren van de zorg
Jolan (verzorgende): “Een nieuwe bewoner was thuis nog niet incontinent.
Op onze afdeling had hij al gauw een aantal malen per dag een natte broek.
Aan zijn vrouw hebben we gevraagd hoe dat thuis ging. Zij hielp hem altijd
met zijn knoop. Uit dat overleg kwam dat mevrouw nu een aantal broeken
met elastiek gaat aanschaffen.”
Cora (verzorgende): “Eén van onze cliënten gaf aan dat hij zich helemaal niet
thuis voelde bij de groepsactiviteiten. Helaas is er bij ons geen geld om individueel iets met bewoners te doen. We hebben dit met de familie besproken en
zij proberen nu wekelijks met hem naar buiten te gaan.”
Zorgleefplan: In het zorgleefplan rapporteer je hoe je de zorg hebt geleverd.
Ook kun je in het Zorgleefplan nakijken of je zorg en diensten levert zoals
afgesproken.
4. Evalueren van de zorg
Mantelzorger: “Ik vind het heel prettig dat het zorgplan van mijn vader op
zijn kamer ligt en dat we dat kunnen inzien. Ik mag daarin ook schrijven.
Laatst heb ik bijvoorbeeld opgeschreven dat het pictogram van een w.c op zijn
w.c-deur erg goed werkt. Mijn vader had moeite de w.c te vinden. Dat gaat
nu goed.”
Jasmine (EVV-er): “Als team vonden we het lastig met mantelzorgers om te
gaan. Hun vele vragen vatten we op als kritiek. We gingen mantelzorgers uit
de weg. Niet goed natuurlijk.
Nu hebben we per bewoner twee keer per jaar een gesprek met de familie
over hoe ze vinden dat het gaat. Mantelzorgers worden nu door ons uitgenodigd om hun punten aan te kaarten. Daardoor verloopt het contact in de
dagelijkse omgang veel prettiger.”
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Zorgleefplan: Het zorgleefplan vormt de leidraad bij het evalueren van de
zorg. Je hebt bepaalde afspraken gemaakt met de cliënt en de mantelzorger.
Evalueren is terugblikken op die afspraken: wat is er van terecht gekomen?
Wat ging goed en wat niet? Moeten we afspraken aanpassen of andere afspraken maken?

Oefening 3 Methodisch werken met mantelzorgers:

Doel: verzorgenden leren op welk moment in het zorgproces je met mantelzorgers kunt overleggen.
Neem één bewoner in gedachten en maak een plan hoe je in elke stap van het
methodisch werken de mantelzorg erbij kunt betrekken
1. Behoefte in kaart brengen
2. Plannen
3. Uitvoeren
4. Evalueren

Oefening 4 Overlegmomenten

Doel: verzorgenden leren op welk moment in het zorgproces ze met mantelzorgers kunnen overleggen.
Even snel op de gang overleggen vinden veel mantelzorgers niet prettig. Zij
krijgen dan het gevoel dat ze verzorgenden in hun werk storen. Daarnaast
praten zij misschien ook minder gemakkelijk in verband met de privacy.
Noem vier momenten in het zorgproces waarop je met een mantelzorger kunt
overleggen.
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................

Tips voor het voeren van een gesprek
•
•
•
•

Zorg voor een ruimte waar je niet gestoord wordt.
Geef aan je collega’s door dat je in gesprek bent.
Zet je pieper uit.
Herhaal aan het begin van het gesprek het doel. Bijvoorbeeld: ik heb u uitgenodigd om te praten over wat u van de zorg voor uw partner vindt.
• Maak bij het uitnodigen duidelijk hoeveel tijd je hebt (bijvoorbeeld drie
kwartier).

Praten over de cliënt, mag dat?

Zorg en dienstverlening wil de kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunen.
Wat daarbij belangrijk is, bepaalt de cliënt. Naarmate de cliënt zijn verhaal
18
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minder goed kan doen, wordt de rol van familie als informatiebron en toetssteen (zijn we goed bezig?) belangrijker.
In de praktijk komen verschillende lastige situaties voor:
A. Jij verschilt van mening met de mantelzorger over wat goed is voor de cliënt.
De cliënt kan het zelf niet meer aangeven.
Voorbeeld: Een bewoonster op je afdeling is erg onrustig. Jullie hebben gemerkt dat ze behoefte heeft om veel te lopen en dat ze zich door het lopen
prettiger voelt. Hele einden loopt ze door het verpleeghuis.
In een gesprek met haar dochter vragen jullie of zij nog andere manieren
weet om moeder te helpen bij de onrust. De dochter schrikt echter van het
feit dat moeder zoveel mag lopen. Zij is bang dat ze valt en iets breekt. Ze
wil dat jullie haar het grootste deel van de tijd in een diepe stoel met een
tafelblad zetten. Jullie zijn het hier niet mee eens.
B. De mantelzorger en de cliënt verschillen van mening. Jij ziet beide kanten
van de medaille.
Voorbeeld: Een bewoner op jullie afdeling voor psychogeriatrische cliënten
is erg gesteld op een medebewoonster. Dit is wederzijds. Uren zitten ze bij
elkaar en houden elkaars hand vast. Als de echtgenote van meneer komt en
de twee zo aantreft, is zij telkens van slag. In een gesprek dat ze heeft met
de EVV-er vertelt ze dat haar man altijd nogal een rokkenjager was en dat
ze het niet aankan om dit zelfs nu nog te zien.
Hoe kun je met deze lastige situaties omgaan? Een aantal tips:
• Jouw taak is de cliënt te ondersteunen in de kwaliteit van leven. De beleving en de vragen van de cliënt zijn uitgangspunt van jouw werk.
• Toon begrip voor de opvattingen en gevoelens van de mantelzorger.
• Leg uit waarom jij denkt dat een bepaalde manier van handelen (bijvoorbeeld stoel met tafelblad) wel of niet bijdraagt aan de kwaliteit van leven
van de cliënt.
Tip: wil je je cliënten beter leren kennen? Organiseer dan eens (samen met
bijvoorbeeld de activiteitenbegeleiding, de geestelijke verzorger en mantelzorgers) een project over:
• Het beroep van de cliënt
• De plaats in de kinderrij
• De wijk, het dorp waar de cliënt vandaan komt
• Hoe vierden cliënten vroeger hun verjaardag?
Op verschillende manieren kun je aandacht besteden aan deze thema’s, bijvoorbeeld door familie te vragen een foto van vroeger mee te nemen en deze
in te lijsten. Of reserveer een tijd lang wekelijks een middag anderhalf uur
voor een thee-gesprek over iemands beroep.
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3 Ondersteuning van overbelaste mantelzorger
Doelen van dit hoofdstuk:
> Verzorgenden weten wat draaglast verlaagt en draagkracht vergroot.
> Verzorgenden kunnen mantelzorgers steunen.

Eerst geven dan nemen

Faduma (helpende): “Bij opname zijn veel mantelzorgers uitgeput. Sommigen
komen in het begin daarom minder op bezoek. Anderen probeer ik met zachte dwang te stimuleren uit te rusten of in ieder geval weer eens wat anders te
doen. Na een tijdje komt er weer een nieuw evenwicht. De mantelzorger ziet
dat het hier goed gaat, vindt het leuk om de partner of vader of moeder te
zien en pakt dan wat nieuwe taken op.”
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd waarom mantelzorg zwaar kan wegen. Er
wordt ook ingegaan op hoe je als verzorgende mantelzorgers kunt steunen.

Oefening 5 Overbelasting

Doelen:
• Verzorgenden leren overbelasting herkennen
• Verzorgenden leren hoe zij kunnen omgaan met overbelaste mantelzorgers
Beantwoord de volgende vragen:
1. Wat doe je zelf als je je overbelast voelt?
2. Waaraan herken je dat iemand overbelast is?
Casus: Mevrouw Nijman heeft acht jaar voor haar dementerende echtgenoot
gezorgd. Sinds twee maanden woont hij in het verpleeghuis. Ze heeft heel
veel moeite met het feit dat ze hem niet meer thuis kon verzorgen. Vooral het
24 uur alert zijn omdat hij gevaarlijke dingen deed en verdwaalde, brak haar
op. Nu komt ze dagelijks. Meneer Nijman is niet vriendelijk tegen haar. Als ze
hem ergens mee wil helpen, duwt hij haar soms ruw weg.
Gebogen onder verdriet en vermoeidheid zie je haar elke middag op de bus
staan wachten.
Beantwoord de volgende vragen:
3. Wat kun je voor mevrouw Nijman doen?
4. Hoe pak je het gesprek met mevrouw Nijman aan?
5. Welke afspraken kun je met haar maken?
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Draaglast en draagkracht

Of mantelzorgers de zorg als zwaar ervaren, is voor iedereen anders. Het
hangt af van:
• De ernst van de situatie.
• De lichamelijke gezondheid van de mantelzorger.
• De relatie tussen cliënt en mantelzorger: heeft de cliënt waardering voor de
mantelzorger.
• De reistijd.
• Of de mantelzorg werkt en/of een gezin heeft.
• Het karakter van de mantelzorger: perfectionist, zwaar op de hand, optimist, etc.
In een plaatje ziet de verhouding tussen draaglast en draagkracht van mevrouw Nijman er bijvoorbeeld zo uit:

“Mijn dochter steunt me door dagelijks te bellen.”
“Mijn zoon steunt me doordat ik eens
in de maand bij hem logeer en erg
van de kleinkinderen geniet.”

“Mijn man is pas kwaad op me geworden,
dat vind ik heel moeilijk.”
“Mijn man herkent me niet altijd meer.”

“Ik slaap beter nu mijn man niet meer thuis is.”
“Mijn man was in betere tijden erg dankbaar,
dit probeer ik te onthouden.”
“Op een avond in het verpleeghuis ontmoette
ik een lotgenoot, een echtgenote van een andere
bewoner. Met haar heb ik regelmatig contact.”

KRACHT

“Mijn knieën zijn versleten, daar heb ik veel last van.”
“Mijn buurvrouw zorgt voor haar man met Parkinson,
die wél thuis is. Ik voel dat ik verloren heb.”
“Ik mocht met kerst mee-eten bij mijn man.
Dit kostte wel €15, en dat terwijl ik zoveel doe!”

LAST
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Oefening 6 Weegschaal

Doel: Verzorgenden weten hoe zij kunnen helpen de draagkracht te vergroten.
Jij als verzorgende kunt ook wat op de weegschaal leggen.
Op de kant van de kracht natuurlijk!
Noem vijf dingen die je op de weegschaal kunt leggen.
Wees je er van bewust dat je het voor de mantelzorger ook zwaarder kunt
maken. Zet tegenover elk punt iets wat je niet moet doen.
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4 Samenwerken met betrokken mantelzorgers
Doelen van dit hoofdstuk:
> Verzorgenden weten dat communicatie met mantelzorgers heel belangrijk is.
> Verzorgenden communiceren in lastige oefensituaties met mantelzorgers
Het is voor cliënten in het verpleeg- en verzorgingshuis veel waard om betrokken familieleden of vrienden te hebben. Voor mantelzorgers is het soms lastig
hun draai te vinden: wat mag ik wel doen, wat niet? Als ik mijn man help met
eten, mag ik zijn buurman dan ook helpen? Mag ik zelf koffie pakken?
Dit hoofdstuk behandelt de communicatie met mantelzorgers. Door goede
communicatie verloopt de samenwerking tussen mantelzorgers en verzorgenden prettiger.

Mantelzorg in soorten en maten

Mantelzorgers zijn er in alle soorten en maten. Samenwerken met mantelzorgers kan daarom ook op verschillende manieren, afhankelijk van de persoon
met wie je te maken hebt. Dat lees je in onderstaande casussen.
Casus ‘mevrouw Vertier’
Een dochter: “Mijn moeder heeft altijd midden in de stad gewoond. Het verpleeghuis waar ze nu woont, ligt aan de rand van de stad tegen het bos aan.
De contactverzorgende belde ons pas op. Ze vertelde dat ze een vrijwilliger
hadden gevonden die met mijn moeder kon wandelen. Maar ze leek er weinig
aan te vinden. Ik wist het gelijk. In het bos wandelen, daar vond mijn moeder
nooit wat aan. De kermis of de markt, daar doe je haar veel meer een plezier
mee. De contactverzorgende was duidelijk blij met de suggestie. Afgelopen
week is de vrijwilliger met mijn moeder naar de markt geweest.”
Casus ‘meneer Deli’
Een verzorgende: “Een echtgenoot van een demente bewoonster kwam elke
dag tijdens de maaltijd om zijn echtgenote te helpen met eten. Hij hielp ook
andere bewoonsters. Tevens hielp hij met het dekken van de tafels en het
creëren van een beetje gezelligheid. Hij deed dit zeer bevlogen en liefdevol.
Voor mij was hij min of meer lid van het team. We konden goed met hem
overleggen en samenwerken. Ik vond dit fantastisch en had veel respect voor
deze man!”
Bovenstaande voorbeelden zijn op het eerste gezicht heel verschillend. In het
eerste geval beantwoordt de mantelzorger alleen een telefonische vraag over
haar moeder. In het tweede geval besteedt een echtgenoot heel veel tijd en
zorg aan bewoners.
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Belangrijke overeenkomsten tussen de casussen zijn:
• Er is overleg tussen de verzorgende en de mantelzorger.
• De mantelzorger en verzorgenden werken samen aan een gemeenschappelijk doel: een prettig leven voor de bewoner.

Oefening 7 Top vijf van wensen van mantelzorgers

Doelen:
• Verzorgenden leren wensen van mantelzorgers kennen.
• Verzorgenden beoordelen hun eigen afdeling op wensen van mantelzorgers.
Uit een onderzoek in zes zorginstellingen in de regio Den Haag is een top vijf
samengesteld van wensen van mantelzorgers. Die top vijf luidt:
1. Een vaste contactpersoon.
2. Regelmatig overleg over de zorg aan de bewoner.
3. Vastleggen van afspraken tussen mantelzorger en verzorgende.
4. ‘Wegwijs’ maken na opname en informatie over praktische zaken en
regels.
5. Geraadpleegd worden over de kwaliteit van de zorg aan de bewoner.
Beantwoord naar aanleiding van de top vijf de volgende vragen:
1. Een vaste contactpersoon.
Heeft de mantelzorger bij jullie een vaste contactpersoon?
Is die goed bereikbaar voor de mantelzorger?
Zo nee, hoe kun je dit verbeteren?
2. Regelmatig overleg over de zorg aan de bewoner.
Op welke momenten hebben jullie overleg met mantelzorgers?
3. Vastleggen van afspraken tussen mantelzorger en verzorgende.
Hoe leggen jullie afspraken vast die je maakt met mantelzorgers?
Laat een voorbeeld zien.
4. ‘Wegwijs’ maken na opname en informatie over praktische zaken en
regels
Wat versta je daar onder? Waarover informeer je de mantelzorger en wat
laat je zien?
Is er ook schriftelijk informatiemateriaal?
5. Geraadpleegd worden over de kwaliteit van de zorg aan de bewoner.
Evalueer je de zorg wel eens met een familielid?
Zo ja, hoe vaak?
Zo nee, nodig een familielid uit voor een evaluatiegesprek en bespreek dit
na met je team.
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Oefening 8 De thermometer Samenwerken-met-mantelzorg

Doelen:
• Verzorgenden beoordelen de samenwerking met mantelzorgers op hun eigen afdeling.
• Verzorgenden leren het zorgleefplan gebruiken in het contact met de mantelzorgers.
Bekijk de thermometer die hieronder staat. De thermometer loopt van 0 tot 10.
Lees de casus bij 0.
0 is koud: de samenwerking met de mantelzorger verloopt niet goed.
Lees de casus bij 10.
10 is warm: de samenwerking met de mantelzorger verloopt heel goed.
0 Een mantelzorger vertelt: “Ik kom elke dag helpen met
eten. Dat scheelt het personeel per maaltijd 20 minuten.
Het personeel mag de mantelzorger geen koffie aanbieden.”

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10 Een verzorgende vertelt: “Ik werk in een verpleeghuis
in een setting van kleinschalig wonen. Ik heb overwegend
positieve ervaringen met mantelzorg.
Wij moeten zelf koken met de bewoners. Het komt regelmatig voor dat een echtgenoot of zoon van een bewoner kookt met de bewoners. Zij overleggen vaak met
bewoners en personeel over wat ze gaan eten. Ook komt
er iedere dinsdagavond een familielid om een gezellige
avond te verzorgen. Er worden dan bijvoorbeeld spelletjes gedaan. Als we uitstapjes maken, naar het tuincentrum bijvoorbeeld, kunnen we een beroep doen op familieleden. Belangrijk vind ik dat je als team open staat
voor mantelzorgers en zorgt voor een sfeer waarin alles
bespreekbaar is.”
Vragen:
1. Waar zit jouw team op de thermometer? Geef je team
een cijfer tussen 0-10
2. Leg uit waarom je dit cijfer geeft en geef aan:
• Wat gaat goed/niet goed in de samenwerking met
		 mantelzorgers?
• Wat vind je lastig?
3. Hoe zou het zorgleefplan jou kunnen helpen de
samenwerking met mantelzorgers te verbeteren?
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Takenlijstjes: pas op!

In sommige verpleeg- of verzorgingshuizen wordt gewerkt met takenlijstjes.
De familieleden mogen aankruisen welke taken zij op zich nemen. Zo’n lijstje
kan je helpen om een gesprek aan te gaan met mantelzorgers. Houd dan wel
de volgende vijf punten in gedachten:
1. Een lijstje kan belemmerend werken wanneer het datgene wat de mantelzorger wil doen nu juist niét vermeldt.
2. Een lijstje kan afschrikken omdat het hoge verwachtingen kan scheppen.
Vooral in de intakefase, als mantelzorgers nog overbelast zijn en de nieuwe situatie nog niet overzien, kan dat een onbedoeld effect hebben.
3. Alles wat de mantelzorger doet, gebeurt op basis van vrijwilligheid.
4. Laat mantelzorgers hun eigen mogelijkheden, verwachtingen en grenzen
aangeven.
5. Stem altijd af met de cliënt wat hij of zij wil.
Het gevaar van een takenlijstje is de achterliggende gedachte: taken verdelen
en erop rekenen dat die taken uitgevoerd worden. Op het lijstje zie je immers
wat mantelzorgers doen. Zij maken het werk lichter en kunnen door je team
als een soort van assistenten gezien worden. Dat is heel vanzelfsprekend en
ook te begrijpen vanuit je wens om de cliënt zo goed mogelijk te verzorgen.
Alle handen helpen immers. Maar houd daarbij toch altijd voor ogen dat de
mantelzorger er in eerste instantie is voor het contact en de relatie met de
cliënt.

Oefening 9 Samenwerken met mantelzorgers

Doel: verzorgenden werken met elkaar aan een visie op samenwerken met
mantelzorgers. Wat mag je wel en niet van mantelzorgers verwachten?
Sevde (helpende): “Ik zie opname bij ons in het verpleeghuis als een verhuizing: iemand woonde ergens met een netwerk van familie en vrienden om
zich heen en nu woont hij of zij bij ons, maar dat netwerk van familie en
vrienden blijft bestaan. Ik doe er dan ook alles aan om bewoners en familie te
helpen een nieuwe vorm vinden voor hun oude vertrouwde omgang. Ik help
hen het hier ook weer huiselijker te maken.”
Mooie woorden van Sevde. Het verpleeg- of verzorgingshuis als een echt thuis
waar ook familie en vrienden welkom zijn en deelnemen aan het dagelijkse
leven. Maar wat doen ze dan? En wat doen helpenden en verzorgenden?
Het is goed om over het omgaan met mantelzorgers een teamvisie te hebben.
Onderstaande stellingen helpen daarbij. Kies daarbij de volgende werkvorm:
Werkvorm
Verdeel de ruimte in twee kanten: ‘Voor’ en ‘Tegen’.
Lees een stelling voor en laat de deelnemers gaan staan op de plek die met
hun mening overeenkomt, namelijk ‘voor’of ‘tegen’.
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Wissel daarna kort argumenten voor en tegen uit. Na of tijdens de uitwisseling mogen deelnemers, als ze zich bedenken, ook overlopen naar de andere
kant. Beantwoord na de discussie met elkaar de volgende vragen:
1. Welke taken kan de familie op zich nemen? Welke niet?
2. Welke taken vinden jullie dat je hebt om de familie te ondersteunen?
Stellingen
• Ik wil niet dat de mantelzorger helpt bij lichamelijke verzorging zoals wassen,
aankleden en naar het toilet gaan. Laten zij de leuke dingen doen. Bijvoorbeeld samen de krant lezen, of een spelletje doen, een ommetje maken, etc.
• Ik faal als verzorgende als ik een mantelzorger vraag haar vader of moeder
naar het toilet te helpen.
• Je kunt een mantelzorger best vragen een andere bewoner eten te geven.
• Iemand die maar eens in de maand zijn familielid bezoekt, verwaarloost
zijn familie.
• Mantelzorgers houden me van mijn werk. Hen een luisterend oor bieden is
geen taak van mij. Ik ben er voor de zorgvrager.
• Als een mantelzorger en een cliënt het niet eens zijn met elkaar, kies ik altijd de kant van de cliënt.
• De mantelzorger wordt betrokken bij het invullen van het zorgleefplan.

Oefening 10 E-mailen met mantelzorgers

Doel: Verzorgenden weten wat zij kunnen doen om communicatie soepel te
laten verlopen.
Een ontevreden mantelzorger: “Mijn briefjes en e-mails met vragen worden
wel gelezen, maar ik krijg geen antwoord omdat men niet per e-mail wil communiceren. Men geeft er blijkbaar de voorkeur aan helemaal niet te communiceren.”
Een verzorgende: “We zien de familie weinig omdat je elkaar steeds net misloopt. “
Wat vind jij van bovenstaande uitspraken? Kun je per e-mail communiceren
met een mantelzorger? Waarom wel of niet?
Bedenk hoe je de communicatie zo kunt regelen dat de mantelzorger wel
tevreden is.
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Oefening 11 Praten met mantelzorgers

Doel: Verzorgenden oefenen in de communicatie met mantelzorgers in lastige
situaties.
Hieronder vind je acht situaties die verzorgenden lastig vinden. Neem in tweetallen de lijst door en kies een situatie die je herkent. Eén van jullie is de mantelzorger, de ander de verzorgende. Praat over de hieronder staande ‘lastige
situaties’.
1. Als mantelzorgers veel klagen over de verzorging.
Mevrouw Jupin (mantelzorger): “Nou heeft mijn man alweer een jusvlek op
zijn overhemd. Ik heb hier al aan vijf verschillende mensen gevraagd of daar
niet wat beter op gelet kan worden.”
2. Als ik een lastig advies wil geven, bijvoorbeeld: ‘niet te vaak komen’, ‘anders afscheid nemen’.
Gerda (EVV-er): “Eén van onze bewoners heeft last van overgewicht. Haar
dochter komt een paar keer per week met Bosche Bollen en andere ongezonde zaken. Ik wil haar beslist niet kwetsen in haar goede bedoelingen.”
3. Rustig de tijd nemen voor een praatje. Er moet nog zoveel gebeuren.
Fatima (helpende): “Ik vind het lastig tijd te maken voor een praatje. Als ik
het al doe, voel ik me opgejaagd en word ik toch onderbroken door een
collega die hulp nodig heeft.”
4. Als we de familie soms weinig zien, omdat we elkaar net mislopen.
Janus (verzorgende): “Wij communiceren veel schriftelijk met familie, we
schrijven vragen in het zorgdossier en zij ook. Soms werkt dit wel, maar
vaak ook niet, de vraag wordt niet begrepen of het duurt te lang voor er
een antwoord komt.”
5. Als de mantelzorger iets beter weet en zij nog gelijk heeft ook!
Jo (medewerker dagopvang): “Een broer van een cliënt wees me er pas
op dat ik veel te hard praat tegen zijn zus. Dat klopt, ze is helemaal niet
slechthorend. Soms begint ze zelfs te huilen als ik onverwacht het woord
tot haar richt. Maar doordat veel bewoners wel slechthorend zijn, schreeuw
ik eigenlijk tegen iedereen. Ik schaamde me erg.”
6. Als mantelzorgers te veel dingen overnemen die hun vader of moeder best
nog zelf kunnen.
Lermin (dochter van een Turkse immigrant): “Mijn vader moet hier zoveel
mogelijk zelf doen. Zelfredzaamheid noemen ze dat geloof ik. Ik heb daar
moeite mee, mijn vader heeft zijn hele leven hard gewerkt. Zichzelf geen
pretje gegund, altijd iedere stuiver naar Turkije opgestuurd en nu moet hij
op zijn oude dag tobben met een washandje aan de wastafel. De verzorgster komt af en toe kijken ’of het lukt’. Ik kon de zorg thuis niet meer aan,
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met mijn drukke gezin en werk. Maar als ik dit geweten had, had ik hem
thuis gehouden, hij is hier niet beter af.”
7. Als de mantelzorger zich téveel thuis voelt en zaken over gaat nemen.
Linda (EVV-er): “Twee echtgenotes van cliënten doen heel veel op onze afdeling. Dat is fijn want ze zorgen echt voor sfeer en huiselijkheid. Soms vind
ik het lastig. Bijvoorbeeld als ze zich bemoeien met zorginhoudelijke zaken
en vragen of iemand zijn medicijnen wel gehad heeft, of dat een suikerpatiënt wel het juiste eet. Dan erger ik me.“
8. Hoe komen we met mantelzorgers tot een bevredigende taakverdeling?
Meneer Houer (mantelzorger): “Ik heb jaren voor mijn vrouw gezorgd en
voel me opgelucht dat ik dat niet meer hoef te doen. Ik doe graag allerlei
klusjes in het verpleeghuis. Ik heb bijvoorbeeld de huiskamer helpen inrichten. Het liefst verricht ik activiteiten waarbij ik niet te dicht op mijn vrouw
zit. Toch voel ik dat men dat raar vindt.”

29

DE ZORG GAAT DOOR! LEERZAME ONTMOETINGEN

Oefening 12 Checklist Samenwerken met mantelzorgers

Doel: Verzorgenden zien op welke punten zij de samenwerking met mantelzorgers kunnen verbeteren.
Vul onderstaande checklist in en bespreek met elkaar de punten waarop jullie NEE hebben geantwoord. Hoe komt dat? Kijk of er verbeterpunten zijn op
jullie afdeling.
Checklist		
Ja/nee
1. De mantelzorger weet wie de contactverzorgende is van zijn of haar
familielid.
2. We vragen aan de cliënt hoe hij wil dat de familie wordt geïnformeerd.
3. We vragen aan de cliënt hoe hij wil dat de familie bij de zorg betrokken wordt.
4. De mantelzorger is betrokken bij het maken van het zorgleefplan.
5. De mantelzorger heeft regelmatig een afspraak met de contactverzorgende.
6. Afspraken die worden gemaakt met mantelzorger en cliënt worden
vastgelegd in het zorgleefplan.
7. We bespreken met de mantelzorger welke informatie hij wel en niet
op prijs stelt (verandering van medicatie, kledingstuk kwijt, koorts,
etc.).
8. Het zorgleefplan ligt bij de cliënt en is door de mantelzorger in te
zien.
9. De mantelzorger en de cliënt zijn aanwezig bij het Multidisciplinair
Overleg (MDO).
10. Bij opname /inhuizing van een cliënt leiden we mantelzorgers rond
over de afdeling.
11. Mantelzorgers informeren we over praktische zaken: de wasserij,
waar staan vazen, etc.
12. We vragen regelmatig aan de mantelzorger of hij of zij vragen en
op- of aanmerkingen heeft naar aanleiding van de zorg.
13. Bij opname /inhuizing van een cliënt geven we mantelzorgers schriftelijke informatie zoals een informatieboekje over de instelling of
afdeling en huisregels.
14. We geven mantelzorgers informatie over zorg. Bijvoorbeeld over
zorgverlening rondom het levenseinde en informatie over bepaalde
ziektebeelden (met welke andere disciplines kan de cliënt te maken
krijgen:fysiotherapie, logopedie, etc.)
15. We geven mantelzorgers informatie over het activiteitenprogramma.
Tip: Wil je een mooi voorbeeld zien van samenwerken met mantelzorgers? Ga dan eens op werkbezoek bij een Hospice. Overigens
vind je op www.sting.nl informatie over hoe je samen met je team
een werkbezoek kunt organiseren.
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5 Ondersteuning relatie mantelzorger - familielid
Doelen van dit hoofdstuk:
> Verzorgenden kunnen de mantelzorger helpen de relatie met partner, kind, vriend of buur voort te zetten.
> Verzorgenden kunnen een sfeer scheppen waarin mantelzorgers
zich welkom voelen.
Mantelzorgers hebben verschillende rollen. In hoofdstuk 1 is ingegaan op de
rol van de mantelzorger als: expert, collega, cliënt, familielid/vriend van de
bewoner.
Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het sociale netwerk van de cliënt
en maken daar zelf ook deel van uit. Die rol vullen zij op verschillende manieren in. Bijvoorbeeld:
• Ik bezoek mijn vrouw om de dag. Soms neem ik haar in de rolstoel mee naar
buiten. Meestal zitten we samen voor het raam en kijken naar de vogels.
• Ik neem mijn broer eens in de maand een middag mee naar huis.
• Begin december help ik mijn moeder altijd met het versturen van kerstkaarten aan haar kennissen.
• Ik neem mijn opa altijd mee naar de AutoRai
• Ik bezoek mijn zus dagelijks. We praten wat en ik lees soms een stukje uit
de krant voor.
• Ik zorg dat mijn moeder altijd een pot met snoep heeft voor als de kleinkinderen langskomen.
Als iemand in het verzorgings- of verpleeghuis komt wonen, moeten familie
en vrienden weer nieuwe manieren vinden om met diegene om te gaan. Soms
heeft de relatie lange tijd helemaal in het teken gestaan van zorgen (letterlijk
en figuurlijk). Mensen zijn ontwend om gezellige dingen met elkaar te doen.
Soms is de afstand groter geworden. In de thuissituatie kon iemand kort langswippen, nu besteedt men een halve dag met elkaar. Wat doe je dan?

Oefening 13 Een relatie onderhouden

Doel: De verzorgende leert met cliënt en mantelzorger te zoeken naar mogelijkheden om contacten van de cliënt te onderhouden en uit te breiden.
Ken je een bewoner die behoefte heeft om meer met andere mensen te
doen?
Maak dan samen met de bewoner en diens familie een lijstje van contacten
van de bewoner (vriend, vroegere buur, kleinkind, nichtje, oud-collega, etc.)
Bekijk samen hoe oude contacten kunnen worden versterkt.
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Cindy (helpende): “Ik help de cliënt om het huiselijk te maken, zodat de mantelzorger zich welkom voelt. Ik schenk in het begin koffie of thee in voor het
bezoek en nodig hen uit dit ook zelf te pakken. Ik vraag regelmatig aan de
familie of er vragen zijn.”

Het verzorgings- of verpleeghuis als woon- én werkplek

Voor cliënten is het verzorgings- of verpleeghuis hun thuis. Voor jou als verzorgende is het een werkplek. Op werkplekken gelden andere regels en gewoontes dan thuis.
Ook de inrichting van een werkplek is anders dan de inrichting van een huis.
Op het werk draait het om efficiëntie en hygiëne, terwijl het thuis draait om
huiselijkheid en gezelligheid.
Als de regels, gewoontes en de inrichting meer gericht zijn op de ‘werkers’
dan op de cliënten, krijgen de cliënt en zijn mantelzorger steeds minder te
zeggen in het eigen huis. Dit heeft invloed op hoe cliënten en mantelzorgers
zich gedragen. Zij zullen zich bijvoorbeeld afhankelijker opstellen en minder
initiatief nemen.
De regels over voedselveiligheid (HACCP) kunnen belemmerend werken. Soms
wordt zeer streng omgegaan met eten dat van huis wordt meegenomen. Dat
is niet nodig. Wanneer een familielid eten meeneemt voor een cliënt, is niet
de voedselveiligheid van een grote groep bewoners in het geding. Het betreft
dan een privé-situatie waarin HACCP niet geldt.
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Oefening 14 Mantelzorgers zijn welkom

Doel: Verzorgenden beoordelen of zij voldoende doen om mantelzorgers zich
thuis te laten voelen.
Checklist
Vul onderstaande checklist in en kijk of jullie voldoende doen om mantelzorgers zich thuis te laten voelen. Bespreek met elkaar de punten waarop jullie
NEE hebben geantwoord.
Waarom niet en kan het ook JA worden? Wat zijn verbeterpunten voor jullie
afdeling?
Checklist

Ja/ nee

1. Wij ontvangen mantelzorgers vriendelijk en gastvrij
2. Bij opname/inhuizing van een cliënt leiden we mantelzorgers
rond over de afdeling.
3. We betrekken mantelzorgers bij feestelijkheden (kerst, barbecue, uitjes, etc.).
4. Wij betrekken familie bij het dagelijkse leven van de bewoner.
5. Onze huiskamer biedt mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten van het bezoek en de cliënt. Er liggen bijvoorbeeld
kranten en spelletjes.
6. Mantelzorger en cliënt kunnen zich terugtrekken (privacy).
7. Mantelzorgers kunnen blijven slapen.
8. Mantelzorgers kunnen blijven eten.
9. Mantelzorgers kunnen gebruik maken van de keuken.
10. Bezoek is de hele dag welkom.
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BIJLAGEN

Bijlage 1 Antwoordsuggesties
Oefening 2

Vraag 1:
• Ik wil haar kleding wassen, ze was altijd erg precies op haar kleding.
• Ik wil proberen zo vaak mogelijk met haar naar buiten te gaan. Ze is een
echt buitenmens.
• Ik neem haar af en toe mee naar een concert. Ze houdt zo van …
Et cetera
Vraag 2:
Ik ga de verzorgenden vertellen dat ze:
• Haar niet met mevrouw … aan moeten spreken want dat vindt ze vreselijk.
• Graag ‘s morgens bij het wakker worden naar muziek luistert.
Et cetera
Vraag 3:
• Ik vind het lastig om veel voor haar te betekenen, want ik woon 150 km bij
haar vandaan.
• Ik zou best veel met haar willen doen, maar mijn zus zit er altijd bovenop.
• Ik heb er zo’n moeite mee dat mijn moeder niet meer die actieve vrouw is.
• Ik vind het niet prettig dat ik me niet met mijn moeder kan terugtrekken in
het verpleeghuis. In de slaapkamer kan het wel, maar daar staan altijd de
ramen wijd open om te luchten.
Et cetera

Oefening 4

1. Kennismakingsgesprek thuis, voorafgaand aan opname.
2. Intakegesprek (begin maken zorgleefplan).
3. Gesprek na zes weken: hoe zijn de eerste weken verlopen? (zorgleefplan
verder invullen).
4. Voorbespreking MultiDisciplinair Overleg.
5. Nabespreking MultiDisciplinair Overleg.
6. Bij MultiDisciplinair Overleg aanwezig zijn.
7. Evaluatiegesprek (bijvoorbeeld twee maal per jaar).

Oefening 5 Overbelasting

Waaraan herken je dat iemand overbelast is?
• Snel geprikkeld zijn, weinig kunnen hebben.
• Snel geëmotioneerd, gauw in tranen.
• Veel kleine ongelukjes door vermoeidheid.
• Diep zuchten, somber, besluiteloos.
• Sneller en langer verkouden.
• Spanning in nek en schouders.
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Wat doe je zelf als je je overbelast voelt:
• Vroeg naar bed.
• Een aantal dingen van mijn lijstje schrappen.
• Dingen doen waar ik me goed van voel. Bijvoorbeeld naar de film gaan, uitgebreid in bad, op een terras koffie met een groot stuk verse appeltaart,
• Vriendin bellen.
Et cetera
Wat kun je voor mevrouw Nijman doen?
Je kunt een gesprek met haar plannen. In dat gesprek
1. Kun je haar de ruimte geven om haar verdriet te uiten.
2. Kun je vragen wat je voor haar kunt doen om het minder zwaar te maken.
3. Kun je haar aansporen wat voor haarzelf te doen.
4. Kun je haar een gesprek met de maatschappelijk werker aanbieden
5. Kun je haar in contact brengen met een steunpunt mantelzorg
6. Kun je afspreken dat ze de komende week eens een dag overslaat, maar dat
je wel ’s avonds even telefonisch contact met haar hebt over hoe het met
haar man gaat.

Oefening 6 Weegschaal

1. Waardering: van ‘Wat fijn dat u komt’ tot ‘Wilt u mee-eten? – Wilt u mee
met het uitje naar de keukenhof?’
2. Zorg voor de mantelzorger: van kopje thee tot luisterend oor.
3. Regelmatig overleg: zijn er vragen, is het niet te zwaar?
4. Informatie over hulp buiten de deur (lotgenotencontact, steunpunten etc.,
Alzheimervereniging etc.).
5. Uitleg over de ziekte: uw partner gedraagt zich zo omdat.....

Oefening 8, vraag 3

• Door het zorgleefplan met de mantelzorger te bespreken laat je de mantelzorger zien hoe jullie in de zorg te werk gaan.
• De mantelzorger kan jou helpen de cliënt te leren kennen. Kennis van de
mantelzorger kun je in het zorgleefplan verwerken.
• Als je het zorgleefplan op de kamer van de cliënt laat liggen, kan de mantelzorger snel geïnformeerd worden over het wel en wee van de cliënt. Het
is uiteraard niet de bedoeling hierdoor ‘over het hoofd’ van de cliënt te
gaan overleggen en schrijven.

Oefening 9

1. Geen mantelzorger is hetzelfde.
• De één heeft een lastige relatie met haar familielid, maar wil best iets doen
in het verpleeghuis als het dan maar ‘niet te dicht op het familielid is’ (voorbeeld: thee schenken bij een middagactiviteit).
• De ander wil zijn vrouw graag helpen met eten geven, maar niet iedere dag
want de reis is te vermoeiend.
• De derde huurt een student in om twee keer in de week met moeder te
wandelen.
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De sleutel ligt in goede communicatie. Wat wil de cliënt? Wat hebben wij
daarin te bieden? Wat kunt/wilt u daarin doen? Hoe komen we tot een prettige samenwerking in de zorg rondom uw familielid?
2. Sommige mantelzorgers zijn ook een soort cliënt en hebben behoefte aan
een luisterend oor, tips of uitleg over een ziektebeeld.
Voor mantelzorgers die de behoefte voelen hun hart te luchten kan een
lotgenotengroep zinvol zijn. Bijvoorbeeld het lokale steunpunt mantelzorg
(www.mezzo.nl) of een lokale patiëntenvereniging, zoals Alzheimer Nederland (www.alzheimer-nederland.nl/) of de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder (www.cva-samenverder.nl/)

Oefening 10

Communiceren per e-mail kan als de relatie tussen mantelzorger en zorgverlener goed is.
Pas echter op: geschreven boodschappen kunnen heel anders overkomen dan
ze bedoeld zijn omdat non-verbale communicatie ontbreekt. Grapjes die in
spreektaal leuk zijn kunnen in een e-mail bij de ontvanger in het verkeerde
keelgat schieten omdat de gezichtsuitdrukking niet te zien is en de intonatie
niet te horen.
Woorden komen bovendien vaak ernstiger over dan bedoeld. E-mailen is beslist niet geschikt om misverstanden op te lossen of klachten te spuien. Daarvoor moet je elkaar echt ontmoeten of, als dat niet mogelijk is, telefonisch
contact hebben.
Aanbevelingen:
• Zorg voor een vaste contactpersoon.
• Betrek de mantelzorger op vaste momenten bij de zorg.
• Schrijf gemaakte afspraken in het zorgdossier.
• Vraag regelmatig of de mantelzorger tevreden is.

Oefening 11

1. Nodig mantelzorgers uit voor een gesprek. Bijvoorbeeld twee keer per
jaar.
2. Regel een rustige plek voor het gesprek.
• Geef ook complimenten.
Ik heb veel respect en bewondering voor het feit dat u zo trouw uw vader
bezoekt.
• Benoem dat je het lastig vindt om het gesprek aan te gaan.
Ik wil iets met u bespreken dat ik niet eenvoudig vind.
• Beschrijf wat het gedrag van de ander met jou of de cliënt doet.
Uw vader is, als u hem een dag mee naar huis heeft genomen, te moe
om zijn avondeten nog op te eten. Ook de volgende dag is hij nauwelijks
aanspreekbaar.
• Geef de ander ruimte om te reageren en om emotie te tonen.
• Geef aan welke oplossing jij voor ogen hebt en vraag aan de ander of hij
of zij dit wil of kan doen.
Ik denk dat uw man er meer aan heeft om een middag naar huis te gaan.
Wat zou u hiervan vinden?
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
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• Geef de ander ruimte om je idee te weigeren of aanvaarden:
Of denkt u er heel anders over?
Geef aan dat je op dit moment geen tijd hebt. Maak meteen een afspraak
voor een gesprek op een rustiger moment.
Neem contact op met de familie en maak een afspraak. Maak afspraken
over contactmomenten.
Bedank iemand hartelijk voor de tip of aanwijzing.
Bespreek met elkaar het verschil in opvatting(en).
Ga een gesprek aan en gebruik de regels van feedback geven (zie ook 2)
• Geef ook complimenten.
• Benoem dat je het lastig vindt om het gesprek aan te gaan.
• Beschrijf wat het gedrag van de ander met jou doet.
• Geef de ander ruimte om te reageren en om emotie te tonen.
• Geef aan welke oplossing jij voor ogen hebt en vraag aan de ander of hij
of zij dit wil of kan doen.
• Geef de ander ruimte om je idee te weigeren of aanvaarden
Bespreek samenwerkingsmogelijkheden en gebruik hiervoor de informatie
die oefening 12 oplevert.
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Bijlage 2 Voorlichterspool Mezzo
Mantelzorgers aan het woord
Doordat veel beroepskrachten in de sector zorg en welzijn regelmatig met
mantelzorgers in contact komen, zijn zij meestal bekend met het begrip mantelzorg. Toch hebben zij niet altijd een helder beeld van ‘de mantelzorger’.
De voorlichterspool Mantelzorgers aan het woord van Mezzo geeft (toekomstige) beroepskrachten aan de hand van persoonlijke verhalen meer inzicht in
de leefwereld van de mantelzorger.

Persoonlijk en ervaringsdeskundig

De voorlichterspool van Mezzo bestaat uit getrainde, ervaringsdeskundige
voorlichters die zelf (ex)mantelzorger zijn. Zij presenteren hun verhaal helder
en compact en geven met herkenbare voorbeelden antwoord op vragen als:
Welke wensen en behoeften hebben mantelzorgers ten aanzien van professionals in de gezondheidszorg? Tegen welke problemen loop ik als mantelzorger dagelijks aan? Hoe kan de professional de mantelzorger bij de zorg
ondersteunen?
Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn interactief en bieden volop ruimte voor
discussie en het uitwisselen van gedachten tussen deelnemers en voorlichter.

Breed aanbod

De voorlichterspool biedt keuze uit een ruim aanbod van voorlichters met elk
hun eigen achtergrond en expertise. Denk hierbij aan een jonge mantelzorger,
een mantelzorger met een partner in een verpleeghuis of een mantelzorger
van iemand met een psychiatrische ziekte. Onze voorlichters geven regelmatig
presentaties bij onder meer opleidingen Verpleegkunde, Gezondheidszorg en
Zorg en Welzijn, patiëntenverenigingen en Steunpunten Mantelzorg. Maar
ook bij de meest uiteenlopende organisaties die raakvlakken met de zorg hebben.

Een voorlichter inschakelen

Wilt u een voorlichter inschakelen om over mantelzorg te vertellen? Dat kan.
Wij selecteren een voorlichter voor u die zo goed mogelijk op uw wensen
aansluit. En bepalen samen met u de inhoud en duur van de gewenste bijeenkomst. Vervolgens kunt u met de betreffende voorlichter het programma
nader invullen.
Aan het inschakelen van een voorlichter van Mezzo zijn géén kosten verbonden. U betaalt alleen de reiskosten van de voorlichter op basis van 2e klas OV
of eigen vervoer.
Omdat onze voorlichters op oproepbasis beschikbaar zijn, verzoeken wij u minimaal vier weken vóór de gewenste datum contact met ons op te nemen,
zodat wij een passende voorlichter voor u kunnen reserveren.

Informatie en reserveringen

Voor meer informatie of het reserveren van een voorlichter kunt u contact
opnemen met Mezzo, telefoon 030 659 22 22, e-mail info@mezzo.nl.
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