
Goedemorgen!

De dochter van mevrouw 
Siers is er ook. Dat is al de 

tweede keer deze week

Dag mevrouw Siers!
Ik ga vandaag uw wond
opnieuw verbinden

Ik ga wel even koffie 
zetten, dan hebben 

zij wat rust

Nou, dat ziet er niet zo 
best uit mevrouw Siers

Nee, ik heb ook een 
slechte nacht gehad

Waar is de dochter? 
Ik wilde haar net vragen hoe 

het met mevrouw gaat verder 

Mam heeft een slechte nacht gehad

Wat was er aan de hand  dan?

Maar goed dat ik zo dichtbij woon
Ze ziet er ook moe uit, die dochter

Mam had veel pijn, en belde,
 ik was er al vroeg vanmorgen

Je ziet er ook wel wat moe uit, 
vertel eens, hoe ging dat vanmorgen?

Die dochter doet ook zo veel voor mevrouw

Ze belde dat ze niet lekker was, 
toen ben ik meteen op de fiets gesprongen. 

Ik zie dat haar wond een stuk roder is dan gisteren.

Wat fijn, ze ziet dat ik er moe uit zie

Dat heb je goed gezien, de wond is inderdaad flink ontstoken

Ik doe het niet alleen natuurlijk. 
Jullie doen ook heel veel hoor.

Daar ben ik blij mee

De eerste keer dat we 
zo’n gesprek voeren. Fijn. Een compliment, wat heerlijk

Ik laat gaasjes en een zalf achter.
 Dan kun je zelf de wond nog een keer verbinden

Tot morgen!

Kan ik morgen meteen vragen 
hoe het ook alweer zat met 
moeders nieuwe medicijnenFijn dat ze er morgen weer is. 

Vraag ik dan ook of de zoon van mevrouw
nog wel eens langs komt 

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 


