
Ja hoor

Mevrouw Siers
Je bent aan de beurt mam

Ja, ik kom er aan Komt u gerust mee

Ik ga kijken, komt u maar mee

Lukt dat mam? 

Ik blijf hier wel zitten, dan kan de dokter rustig kijken.

Ik zie het ja

Ik heb er zoveel last van. 
Ik heb vanmorgen mijn dochter maar gebeld. 

Ik had zo veel pijn

Phoeh, ik zal de wijkverpleegkundige 
inseinen dat ze dit in de gaten houdt

Dus u was al vroeg op vanmorgen?

Ja, ik was er 
voor zeven uur

En die twee dagen ervoor
was ik er ook zo vroeg

U ziet er moe uit. Hoe vaak komt de thuiszorg bij uw moeder?

Ze komen elke dag. Ik ben er zelf ook elke dag.
 Om even te kijken hoe het met mam gaat

Weet u dat uw wijkverpleegkundige ook 
advies kan geven over wondverzorging?

Wat fijn dat hij dat aan mij vraagt

Over twee weken zie ik u graag terug op het spreekuur mevrouw Siers. 
Komt u dan ook weer meer? Als u tussendoor vragen heeft, 

dan kunt u gerust bellen

Ja, ik ga weer mee. Fijn dat ik u kan bellen

Mijn assistente weet veel over 
ondersteuning van mantelzorgers. 

U kunt haar straks naar 
informatie vragen als u dat wilt

Heel prettig, want ik maakte me
 de afgelopen dagen best zorgen

Wat is dat eigenlijk Herma, een mantelzorger?

Zo noemen ze dat, als een familielid voor je zorgt,
 zoals ik voor jou. Maar ik doe het graag hoor mam

Zullen we meteen bij de assistente naar die informatie vragen? 
Dan maken we ook een afspraak voor over twee weken

Doen we meteen

Dat doe je gewoon. Het is toch mijn moeder

De dochter van mevrouw Siers 
is ook mee,ze ziet er moe uit

Gelukkig loopt het niet uit vandaag

Hoe gaat het met het met de wond op uw been?

Nou, het wordt er niet beter op. 
Ik lig de hele nacht wakker van de pijn

Do’s voor beroepskrachten
·         Neem mantelzorgers serieus
·         Luister met aandacht en neem de tijd
·         Laat de mantelzorger zelf over de situatie vertellen
·         Deel je inhoudelijke kennis

Do’s voor mantelzorgers
·         Laat zien dat je er bent
·         Deel je zorgen
·         Vraag door als je het niet begrijpt of er niet mee eens bent
·         Toon je waardering aan de beroepskracht

Meer informatie over het samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers en deze poster vind je op www.expertisecentrummantelzorg.nl 


