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Contact in de laatste fase  

Bij het vertrek of afscheid van de cliënt is er in meer of mindere mate contact met de mantelzorger(s), familieleden en andere bekenden uit het netwerk van de 
cliënt.  

 

In onderstaand overzicht staan de onderwerpen, die aan de orde kunnen komen bij de contacten rond het vertrek van de cliënt vanwege herstel, overstap naar 

een andere zorgorganisatie, verhuizing naar een woonzorgvoorziening of als de cliënt zich in de palliatieve, terminale fase bevindt.  

  

 
Contact in de laatste fase 
 

Samenwerken 

met mantelzorger als partner in zorg 

Ondersteunen 

van mantelzorger als mogelijk 

hulpvrager 

Faciliteren 

van persoonlijke relatie van 

mantelzorger 

Afstemmen 

met mantelzorger in rol van 

expert 

Onderwerpen om te bespreken: 

 Hoe kijkt de mantelzorger na 

vertrek van de cliënt terug op de 

zorgverlening en de samenwerking? 

 Wat moet de mantelzorger weten in 

het kader van verhuizing en wat 

moet de organisatie weten van de 

mantelzorger? 

 Hoe nemen we in goed overleg 

gezamenlijk besluiten in de 

palliatieve, terminale fase? 

Onderwerpen om te bespreken: 

 Waar kan de mantelzorger 

terecht met (ondersteunings-) 

vragen?  

 Hoe krijgt de mantelzorger op 

adequate wijze informatie 

over de mogelijkheden voor 

verhuizing van de cliënt? 

 Hoe kunnen we de 

mantelzorger ondersteunen bij 

het (naderend) afscheid? 

Onderwerpen om te bespreken: 

 Hoe kan de mantelzorger de 

zorg en ondersteuning met 

behulp van anderen uitvoeren, 

of meer door de cliënt zelf 

laten doen?  

 Hoe kan de persoonlijke relatie 

tussen de cliënt, mantelzorger 

en bekenden uit het netwerk 

worden voortgezet na de 

verhuizing? 

 Hoe is de privacy van de 

mantelzorger gewaarborgd bij 

het (naderend) afscheid? 

 

Onderwerpen om te bespreken: 

 Wat voor tips en 

vaardigheden versterken de 

zelf- en samenredzaamheid 

van de cliënt en de 

mantelzorger? 

 Wat kan de mantelzorger 

verwachten en wat wordt er 

van de mantelzorger 

verwacht tijdens en na de 

verhuizing? 

 Wat zijn de wensen van de 

mantelzorger(s) tijdens het 

(naderend) afscheid en 

daarna? 

 

 


