Zorggroep De Vechtstreek staat voor u klaar.

Bel gratis: 0800-2200029
Meer informatie op www.szdv.nl

Wij bieden ondersteuning op maat voor inwoners van
Breukelen, Kockengen, Loenen aan de Vecht,
Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis,
Nieuwer ter Aa.
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Mantelzorg

Bij Mantelzorg gaat het om het geven van belangloze zorg en
ondersteuning door naasten aan bijvoorbeeld een zieke partner,
een ‘ouder’, een familielid, een vriend(in), een buurman(vrouw).
Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de
mantelzorger en zijn of haar naaste. In de meeste gevallen gaat het
om kinderen en hun ouders.
In Nederland zijn er miljoenen mensen die voor een ander zorgen. Zo’n 1,1 miljoen mantelzorgers
zorgen zelfs meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander. De meeste
mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel zo nu en
dan tegen problemen aan. Zo is het aan de ene kant bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren
met een betaalde baan, is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel
mantelzorgers extra kosten. Aan de andere kant genieten mantelzorgers ook van de leuke momenten
die er zijn met de zorgvrager. Het geeft ook een goed gevoel om anderen te helpen en door het
zorgen leer je ook weer nieuwe dingen. Vaak ontstaat een hechtere band tussen mantelzorger en
diegene die hulp nodig heeft.

Zorggroep De Vechtstreek en mantelzorg
Mantelzorgers gaan een steeds belangrijker rol spelen bij de dienstverlening van Zorggroep De
Vechtstreek. De bijdrage van mantelzorgers is erg belangrijk voor clienten, zowel bij de thuiszorg als
tijdens verblijf in een woonzorgcentrum. Mantelzorgers maken onderdeel uit van het netwerk van de
cliënt en vervullen vaak allerlei taken voor de cliënt. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld
huishoudelijke ondersteuning, maar ook het maken van een wandelingetje of een ander uitstapje is
van belang. Als zodanig zorgen mantelzorgers er mede voor dat de cliënt het leven kan leiden wat
hij/zij graag wil. Zij zijn ondersteunend bij de kwaliteit van leven van de cliënt. Na indicatiestelling
maakt Zorggroep De Vechtstreek dan ook graag kennis met mantelzorgers als er een verzoek voor
professionele zorg binnenkomt.

Wat biedt Zorggroep de Vechtstreek aan mantelzorgers
De stem van de mantelzorger is voor Zorggroep De Vechtstreek van groot belang. De samenwerking
met, de ondersteuning aan en het faciliteren en afstemmen met de mantelzorger staan hoog in het
vaandel bij onze organisatie. De professional en de mantelzorger maken gebruik van elkaars kennis
over de cliënt. Een open overleg tussen de mantelzorger en professional van de Zorggroep kan leiden
tot een goede samenwerking in het belang van de cliënt.
Daarbij wordt niet uit het oog verloren dat de mantelzorger met voldoening regie over zijn of haar
eigen situatie kan behouden. Met andere woorden wat heeft u nodig om met plezier zorg aan u naaste
te kunnen geven. Dit kan gaan om informatieve, psychosociale of praktische steun. Zo kan u
informatie krijgen over bijv. het ziektebeeld van de cliënt of over het reilen en zeilen binnen de
organisatie.

Ook gaat de contactverzorgende van de cliënt regelmatig
met u in gesprek over het verloop van de zorg en over
eventueel de taakverdeling. De contactverzorgende kan u
ook doorverwijzen naar bijv. het mantelzorgsteunpunt. Bij
Zorggroep De Vechtstreek worden jaarlijks
mantelzorgavonden en familieavonden georganiseerd, bij
uitstek avonden om informatie uit te wisselen en lotgenoten
voorop staan. Een gesprek met de eerstverantwoordelijk
van de cliënt of een activiteitenbegeleider is natuurlijk altijd
mogelijk.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij mantelzorgsteunpunt bij
u in de buurt. Voor het dichtstbijzijnde adres ga naar www.mezzo.nl
of bel 0900-202 04 96

