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Mantelzorger als (zorg)partner
Heeft (Thuiszorg Dichtbij) TZD mij uitgenodigd
voor een startgesprek?
Word ik betrokken bij het maken van het zorgplan?
Is er een vast contactpersoon in het zorgteam?
En kan ik bij diegene met mijn vragen terecht?
Krijg ik precies de informatie die ik nodig heb?
Is er voldoende contact en afstemming tussen de
zorgverleners en mij?
Word ik betrokken bij de eindevaluatie?
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Mantelzorger als mede-hulpvrager
Krijg ik de tijd om aan de zorgsituatie te
wennen?
Vraagt TZD geregeld hoe het met mij gaat?
Wordt er goed naar mij geluisterd?
Denkt TZD met mij mee over wat ik zelf
nodig heb?
Kan ik zeggen dat ik ergens hulp bij nodig heb?
Verwijst TZD mij goed door als ik hulp nodig
heb die zij niet kunnen geven?
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Mantelzorger als ervaringsdeskundige
Heeft TZD voldoende oog voor mijn
ervaringsdeskundigheid als mantelzorger?
Bespreken we welke zorg of taken ik graag zelf
wil (blijven) doen?
Worden mijn gewoontes en privacy voldoende
gerespecteerd?
Worden er duidelijke afspraken met mij gemaakt?
En is er ruimte om afspraken tussentijds bij te
stellen?
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Mantelzorger als persoonlijk betrokkene
Kan ik hulp vragen bij het oplossen van
conﬂicten in mijn familie/gezin/relatie?
Kunnen we praten over wat het voor ons
betekent dat onze… dood gaat?
Vraagt TZD vaak genoeg wat onze wensen of
behoeften zijn?
Is er voldoende ruimte en veiligheid om te
zeggen dat ik het anders wil?
Voel ik mij door TZD voldoende gehoord,
gezien en begrepen?
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Mantelzorg Dichtbij
Als Thuiszorg Dichtbij zorg komt verlenen aan uw naaste, dan is dat rustgevend en ingrijpend
tegelijk. Niet alleen voor uw naaste als cliënt, maar ook voor u als mantelzorger(s). We hechten
er daarom veel waarde aan om onze zorg en mantelzorg goed op elkaar af te stemmen. Daarover gaan we graag met u als mantelzorger in gesprek. Over wat u in de zorg nog wel en niet wil
(blijven) doen, over uw ervaringskennis met het zorgen voor uw naaste, over wat u zelf nodig
hebt om het vol te houden en er in deze betekenisvolle periode voor uw naaste te kunnen zijn.
Bovenstaande klinkt vanzelfsprekend. Toch is onze ervaring dat de afstemming met mantelzorgers vooral over de zorg rond de cliënt gaat en de mantelzorger zelf minder in beeld komt.
Daarom hebben we dit Mantelzorgkompas ontwikkeld. Om het gesprek vanuit het perspectief van mantelzorgers bezien te vergemakkelijken. Een houvast voor u als mantelzorger én voor
onszelf. Om eens uw gedachten over te laten gaan, en om samen te bespreken.
Meer weten?
Met vragen of een gesprek over mantelzorg kunt u terecht bij een van onze zorgverleners of
via info@dichtbij.coop.
Mantelzorgondersteuning is in elke gemeente weer anders geregeld. Via Mezzo, de landelijke
vereniging voor mantelzorgers, kunt u de benodigde informatie makkelijk vinden:
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/steun-en-advies

Onze kernwaarden, naar mantelzorg vertaald:

✓ Contact

In nauw overleg met mantelzorgers werken we aan de beste zorg
voor de cliënt. Openheid en eerlijkheid kenmerken ons contact.
✓ Aandacht
We hebben open oog en oor voor de mantelzorgsituatie en de
veranderingen die daarin kunnen optreden. We ondersteunen waar
mogelijk, en verwijzen als dat nodig is.
✓ Deskundigheid
De knowhow van onze zorgverleners en de ervaringsdeskundigheid
van mantelzorgers vullen elkaar aan.

