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Mantelzorg 
 
 
10 juni 2016  
 

Organisatie voor informele zorg 
• ondersteunen mantelzorgers 
• vrijwilligers in thuissituatie 
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Wat is mantelzorg?  

• zorg aan hulpbehoevende 

 

• niet in het kader van hulpverlenend beroep 

 

• door directe omgeving 

 

• vloeit voort sociale relatie 
            

           De Nationale Raad voor de Volksgezondheid  
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‘Dit doe ik gewoon’ 

Mantelzorgers herkennen zich niet in 
term mantelzorg 
 
• overkomt hen 
 
• zorgen vanzelfsprekend 
 
• uit liefde en genegenheid 
 
• soms uit plichtsgevoel 
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Cijfers 

Nederland 
ruim 4 miljoen mantelzorgers 

 
3.712.637 langdurig  
   614.415 langdurig en intensief 
   435.756 (te) zwaar belast 

Apeldoorn 
40.915 mantelzorgers 

 
34.859 langdurig 
  5.769 langdurig en intensief 
  4.091 (te) zwaar belast 

• 1 op de 4 jongeren groeit op met zorg thuis 
 

• 1 op de 6 werknemers combineert betaald werk met mantelzorgtaken 
 



met elkaar, voor elkaar 

Voor wie zijn ze mantelzorger?   

40% voor ouder of schoonouder 

 

18% voor een partner 

 

11% voor een kind 

 

15% voor een familielid 

 

16% hulp aan vrienden, kennissen, collega’s, buren 
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Wat doen mantelzorgers? 

• huishoudelijke taken 
 

• persoonlijke verzorging 
 

• emotionele steun en toezicht 
 

• verpleegkundige zorg 
 

• regelen afspraken met hulpverleners 
 

• administratie en financiën 
 

• begeleiden bij bezoeken buitenshuis 
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Fact of life 

Iets voor een ander betekenen: 

• biedt voldoening 

• geeft zin en betekenis 

• verrijkt  

 

Maar…….. intensief en langdurig zorgen en je zorgen maken, heeft effect op:  

• eigen gezondheid 

• relatie(s) 

• werk 
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Waar hebben mantelzorgers behoefte aan? 

De Basisfuncties van Mantelzorgondersteuning: 

 

• informatie 

• advies en begeleiding 

• emotionele steun 

• praktische hulp 

• materiële hulp 

• vervangende zorg (respijtzorg) 

• financiële tegemoetkomingen en vergoedingen 
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In voor Mantelzorg 

• 80 organisaties 
 

• term mantelzorg slaat niet altijd aan; is niet 
alleen 1e contactpersoon maar informele netwerk 
 

• mantelzorgers hebben behoefte aan erkenning 
van expertise en gelijkwaardige samenwerking 
 

• houden het langer vol als ze zich gezien en 
gesteund voelen 
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Het SOFA model 

Mantelzorgers vervullen 4 verschillende rollen in samenspel met beroepskrachten: 
 
• Samenwerken 
     rol: partner in de zorg 
 
• Ondersteunen 
     rol: mogelijke hulpvrager 
 
• Faciliteren 
     rol: persoonlijk betrokkene  
 
• Afstemmen 
     rol: expertervaringsdeskundige 
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Aan de slag met het SOFA model 

 
 
KLANTFASEN 

SAMENWERKEN 
partner in zorg 
 

WAT KUN JE DOEN? 
 

ONDERSTEUNEN 
mogelijke hulpvrager 
 

WAT KUN JE DOEN? 
 

FACILITEREN 
persoonlijk betrokkene 
 

WAT KUN JE DOEN? 

AFSTEMMEN 
expert 
 

WAT KUN JE DOEN? 

 
DE BEGINFASE 

 
DE DAGELIJKSE PRAKTIJK 
 
 

 
BIJ VERTREK / AFSCHEID 
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Wat doet de Kap voor mantelzorgers? 

• informatie en advies mantelzorgmakelaar 

• luisterend oor 

• inzet vrijwilligers 

• gespreksgroepen 

• themabijeenkomsten en cursussen 

• ontspannende activiteiten 


