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Mantelzorg 
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• Zitten:     20% 

 

• Staan:      50% 

 

• Staan opzij:    80% 

Hoeveel procent van alle zorg (V&V) wordt verleend 

door mantelzorgers?  

Vraag 1 



Vraag 2 
Welke type mantelzorger komt het meest voor?  
 

 

• Zitten:   65+ vrouw die voor haar   
   echtgenoot zorgt  

 

• Staan:   45+ dochter die voor haar   
          zelfstandig wonende ouder(s)  
   zorgt 

 

• Staan opzij:  40+ man die voor zijn   
   inwonende moeder zorgt 

 



Vraag 3 

Welke taken doen mantelzorgers het meest? 

 

• Staan:  Psychosociale begeleiding,  zoals  

   emotionele steun en regeltaken 

 

• Zitten:  Huishoudelijke zorg, zoals  

   boodschappen doen en het  

   huishouden  

 

• Staan opzij: Persoonlijke verzorging, waaronder 

   hulp bij wassen en aankleden 

 



Vraag 4 

Hoeveel mensen combineren mantelzorg 

met een betaalde baan?  

 

• Staan:  1 op de 8  

 

• Zitten:  1 op de 12  

 

• Staan opzij: 1 op de 20  

 



Informele  en formele zorg in beeld   



Familieparticipatie  

 

 

De rol, betrokkenheid, inbreng en invloed 

van familie en vrienden bij het bevorderen 

van kwaliteit van leven van cliënten.  
 

    



Bereidheid van mantelzorgers en familie  

Naasten zijn maar al te bereid veel te doen voor 

dierbaren in het verpleeghuis, als: 

 

• Ze daartoe uitgenodigd worden 

• Ze echt betrokken worden bij wel  

en wee van de afdeling/woongroep 

• Ze handreikingen krijgen 

• Ze zich serieus genomen voelen 

 

 



Tijd voor een COUP 

• Contact leggen 

• Ondersteunen 

• Uitnodigen 

• Participeren  



Toolkit Familieparticipatie  

• Visie – opvattingen over Familieparticipatie en verschillende 

manieren om familieleden meer te betrekken. 

 

• Beleid, organisatie en werkprocessen - concrete afspraken, 

instrumenten en de inrichting van de organisatie op basis van 

taken en competenties zodat Familieparticipatie succesvol kan 

verlopen. 

 

• Communicatie – praktische tips en voorbeelden om op diverse 

manieren te communiceren met familieleden, waaronder ook 

digitale communicatie. 

 

• Cultuur – trainingen en andere manieren om te komen tot een 

cultuurverandering richting meer openheid voor 

Familieparticipatie. 

 



Familiefabels 
Misvattingen over de betrokkenheid van familie  

 

 

 

 

 



Grenzen informele zorg 

• Mogen familieleden insuline spuiten in 

het verpleeghuis? 



Juridisch 

• Tussen de zorgaanbieder en de mantelzorger bestaat 
geen formele relatie. De zorgaanbieder is daarom niet 
verantwoordelijk voor wat de mantelzorger doet en 
evenmin aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt 
door diens fouten.  

 

• De zorgaanbieder is pas aansprakelijk als hij 
tekortschiet als toezichthouder.  
 
In situaties waarin de cliënt en de zorgaanbieder het 
niet eens worden over de inzet van mantelzorg, is het 
verstandig dit in het dossier aan te tekenen en inzet 
van de mantelzorger te monitoren. Hierdoor maakt de 
zorgaanbieder toetsbaar dat hij aan zijn zorgplicht 
heeft voldaan.  

 



Aansprakelijkheid  

• Mantelzorgers, familieleden: 
zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen zorghandelingen. Ook na 
instructies van formele zorg. En ook als naaste in verzorgings- of 
verpleeghuis verblijft.  
Cliënt bepaalt samen met omgeving wat die blijft doen in 
afstemming op ZZP’s. Organisatie waar cliënt verblijft, heeft wel 
toezichthoudende rol. 

 

 

 



Film Samenspel met mantelzorg 

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/videomateriaal-zorgen-doe-je-samen-met-de-mantelzorger.html


SOFA-model  

Je kunt op vier manieren naar mantelzorgers kijken: 

 
             Partner in zorg/collega 

   

             Cliënt 

   

              

             Echtgenoot, dochter, moeder, vriend  

                       

             Expert 

 



Samenwerken 

Ondersteunen 

Faciliteren 

Afstemmen 

SOFA-model 



  SOFA-model 



Familie kent de bewoner als 

geen ander 

• ‘Als mijn moeder een knuffel in haar handen heeft is 

ze veel minder druk. Het tafelblad op haar stoel is dan 

niet meer nodig.’  

 

• Kort geleden werden wij gebeld door de afdeling waar 

mijn vader verblijft. Ze wilden hem niet meer 

vastzetten en zochten naar andere oplossingen. Of wij 

hieraan mee wilden werken. Dat stelden wij zeer op 

prijs! Wij hebben verteld dat mijn vader vroeger veel 

tuinierde. Dat wist niemand, gek genoeg. 

 

 



Familiefabels 

 

 

 
 



Vrijheidsbeperkende maatregelen: 

samen op zoek naar het beste middel  

• Eén alternatief voor alle cliënten bestaat niet. 

• Benut 4 rollen mantelzorgers. 

• Familieleden vinden in het begin eng om los te laten. 

• Leg uit waarom deze maatregel, wat de risico’s zijn en 

waarom alternatief beter is. 

• Nodig de mantelzorger uit om er de eerste keer bij te 

zijn.  

• Spreek af dat de mantelzorger meteen wordt 

geinformeerd als iets zich voordoet.  

• Dit alles kan helpen om de angst bij familie te 

verminderen  

 



Meer informatie  
• Samenspel:         www.expertisecentrummantelzorg.nl  

• Grenzen:                www.zorgbetermetvrijwilligers.nl  

• Familieparticipatie:       www.zorgvoorbeter.nl/familieparticipatie  
         www.vilans.nl/Thema-Informele-zorg.html 

• In voor Mantelzorg:      www.invoormantelzorg.nl  

• Toolkit Mantelzorg in de huisartsenpraktijk:  
www.kennispleinchronischezorg.nl/eerstelijn/mantelzorg-product-
toolkit-mantelzorg-in-de-huisartsenpraktijk.html  

 

Yvonne de Jong, y.dejong@vilans.nl 030-7892402/06-22810376  

     @metdefamilie  

Speelt de Theatervoorstelling “Familiefabels” 

Misvattingen over de betrokkenheid van familie.  
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