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Mantelzorgbeleid Azora 
 
1.0  Inleiding  
 Azora wil nadrukkelijk aandacht besteden aan het onderwerp mantelzorg.  
 
 Mantelzorgers zijn mensen die binnen een bestaande relatie de zorg voor een familielid, vriend, 
 kennis of buur onbetaald en informeel verlenen. Hierbij staat de relatie tussen de mantelzorger en 
 degene waarvoor hij/zij in meerdere of mindere mate zorgt, voorop; ongeacht de omvang en de duur 
 van de hulp. Mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend dat ze deze hulp verlenen. De mantelzorg is 
 vaak langdurig en intensief.  
  
 Het is nog niet vanzelfsprekend dat mantelzorgers betrokken worden bij de zorg en alledaagse 
 zaken met betrekking tot hun relatie. Mantelzorg en professionele zorg zijn echter onlosmakelijk met 
 elkaar verbonden.  
 Door het ontwikkelen van mantelzorgbeleid wil Azora het samenspel tussen mantelzorg en 
 professionele zorg versterken en bereiken dat mantelzorgers en daarmee indirect de zorgvragers 
 worden ondersteund.  
 Dat gebeurt voornamelijk door het erkennen van het belang van mantelzorg en van de positie van 
 mantelzorgers in relatie tot het welzijn van de zorgvragers. In de kwaliteit van leven van de 
 zorgvragers spelen mantelzorgers vaak een grote rol. Erkenning en waardering van de 
 mantelzorgers zijn noodzakelijk voor het verlenen van verantwoorde zorg.  
 
 Deze zienswijze vraagt veel van de medewerkers en ook veel van mantelzorgers.  

Samen optrekken, elkaar goed informeren en elkaar aanvullen is belangrijk om alles soepel te laten 
verlopen. Mantelzorgers en medewerkers zijn partners in de zorg; samen wordt de zorg gedeeld 
voor de zorgvrager. Het is belangrijk dat de verwachtingen over en weer tussen de organisatie en 
familie/  mantelzorgers helder zijn.  

 Azora kan en wil zich nadrukkelijk inzetten om mantelzorgers te ondersteunen en om de 
 samenwerking tussen medewerkers en mantelzorgers zo goed mogelijk te laten verlopen.  
 
2.0  Definitie mantelzorg  
 De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie van mantelzorg:  
 Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een 
 hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de 
 zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.  
 Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, 
 gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, 
 maar ook een ander familielid, vriend of kennis.  
 
3.0  Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg  
 Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:  
 Mantelzorg overkomt je  
 Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele 
 band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen 
 hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. 
 Voor vrijwilligerszorg kies je  
 Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen 
 emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen 
 initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit 
 verpleegkundige handelingen. 
 
4.0       Verschil met familieparticipatie  

In de intramurale setting worden de cliënt en de familie ook ondersteund in hun kracht. Belangrijke 
 vragen zijn daar: hoe had u dit (probleem) thuis opgelost? Waar lukt het niet en wat heeft u nodig 
 om het samen te redden? In het werk van verpleegkundigen en verzorgenden staat kwaliteit van 
 leven centraal en daarin zijn relaties met anderen van grote waarde.  
 
5.0 Mantelzorg en professionele zorg  

Mantelzorgers begeleiden en samenwerken met mantelzorgers is voor verpleegkundigen en 
 verzorgenden altijd al een belangrijke vaardigheid geweest. Door de wijzigingen in het zorgstelsel, 
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 de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving, heeft dit onderwerp nu ook 
 de aandacht Azora.  
   
De samenwerking moet worden ingestoken vanuit een duurzaam preventief perspectief, hoe 
 ondersteun ik als medewerker de cliënt en naast betrokkenen om het samen vol te houden? En niet 
vanuit een korte termijn perspectief: hoe draag ik zoveel mogelijk van de verpleegkundige en 
verzorgende taken over aan het netwerk?  

   
 Een groot misverstand is dat de aanleiding voor de aandacht voor informele zorg in het werk van 
 verpleegkundigen en verzorgenden voortkomt uit de wens om informele zorgverleners zorg te laten 
 overnemen van zorgprofessionals. Natuurlijk zijn er mantelzorgers die hun partner of familielid 
 helpen bij de lichamelijke verzorging. Als cliënt en mantelzorger zich hier goed bij voelen, zal de 
 verpleegkundige en verzorgende hen hierin ondersteunen met kennis en vaardigheden op maat om 
 bijvoorbeeld veilige zorg te waarborgen. Verpleegkundigen en verzorgenden zullen hen hier echter 
 nooit toe aanzetten. Substitutie is niet het doel. 
 
 De werkzaamheden van verpleegkundigen en verzorgenden zijn werkzaamheden die een 
 beroepsopleiding vragen. De daar verworven kennis alsmede hun praktijkervaring stelt hen in staat 
 risico's te signaleren en passende interventies toe te passen.  
 Een ander groot misverstand is dat verpleegkundigen en verzorgenden pas in beeld komen als het 
 netwerk uitgeput is. Professionele zorg is er juist op gericht om dit te voorkomen. Het gaat 
 voortdurend om maatwerk, het voorkomen van erger, het aanboren van krachtbronnen, factoren die 
 persoonlijk zijn en contextgebonden. Deze nieuwe rol stelt eisen aan met name de communicatieve 
 vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden en daarmee samenhangend de vaardigheden 
 in het samenwerken: afstemmen, niet overnemen, meedenken.  
  
 
6.0 Vier redenen om meer aandacht te besteden aan mantelzorgers  
 Mantelzorgers voelen zich nog geregeld niet gezien of gehoord.  
 Een cliënt is vrijwel nooit alleen. Er is een partner, er zijn ouders of kinderen, familie en vrienden. Dit 
 zijn allen mantelzorgers en voor de cliënt zijn ze heel belangrijk. Of de cliënt nu thuis woont of in een 
 instelling of een paar dagen in het ziekenhuis ligt, een goede samenwerking met mantelzorgers is 
 essentieel. Toch voelen mantelzorgers zich vaak niet gezien of gehoord. Ze missen ondersteuning, 
 voelen zich overbelast of hebben behoefte aan advies. Daarom geven wij  4 redenen om meer 
 aandacht te besteden aan mantelzorgers en mantelzorg in het algemeen. 
 
  1. Wanneer mantelzorgers waardering krijgen, houd en zij de zorg beter vol 
 Mantelzorgers vinden het fijn om erkend en gezien te worden. Dit heeft positieve gevolgen op hun 
 motivatie en dit heeft weer zijn weerslag op het werk dat zij doen. Indirect neemt dit weer zorgen 
 weg bij de zorgmedewerker. 
 
 
 2. Een goede samenwerking met mantelzorgers levert  voordelen op voor de zorgmedewerker 
 Het succesvol onderhouden van een samenwerking tussen mantelzorger en zorgmedewerker levert 
 voordelen op voor beide. Maar vooral de zorgmedewerker heeft hier baat bij, omdat de mantelzorger 
 hierdoor veel werk uit handen neemt. De zorgmedewerker kan zich vervolgens meer op 
 werkzaamheden focussen die de mantelzorger niet mag of kan doen. 
 
 3. Kennis van de mantelzorger over een cliënt help t de zorg passender te maken 
 Een mantelzorger weet vaak als geen ander wat de behoeften zijn van een cliënt. In nauw overleg 
 met de zorgmedewerker kan dit tot beter passende zorg leiden. Dit levert uiteraard voordelen op 
 voor de cliënt.  
 
 4. Kennis van de zorgmedewerker over een ziektebee ld helpt de mantelzorger betere zorg te 
 verlenen 
 Dit punt heeft net als de meeste punten met goede samenwerking te maken. Wanneer de 
 communicatie tussen de zorgmedewerker en mantelzorger goed is, leidt dit tot een betere 
 behandeling van het ziektebeeld. De mantelzorger kan zijn zorg hierop aanpassen. 
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7.0 Hoe gaan we mantelzorgbeleid invoeren bij Azora? 
 De visie van Azora op mantelzorg:  
 De eigen regie en het welzijn van de zorgvrager vormen het vertrekpunt van mantelzorgbeleid voor 
 Azora. Azora erkent het belang van mantelzorg in het proces van zorgverlening en ondersteunt 
 deze in de overtuiging dat het welzijn van de zorgvrager hiermee gediend is.  
 

Deze visie is vertaald in de volgende beleidsuitgangspunten:  
1.  Azora gaat in de communicatie met de zorgvrager en zijn/haar netwerk uit van de regie van 

  de zorgvrager en dat communicatie zoveel mogelijk rechtstreeks plaatsvindt met of via de 
  zorgvrager. Als dat niet meer mogelijk is, wordt rechtstreeks gecommuniceerd met de  
  contactpersoon.  

2.  Azora bejegent mantelzorgers met respect en erkenning en heeft oog voor de eigenheid van 
  de relatie van de zorgvrager met de mantelzorger. De organisatie heeft oog voor de soms 
  verschillende belangen van zorgvrager, mantelzorger en organisatie.  
 3.  Mantelzorger en professionele zorg werken aanvullend op elkaar. Er is duidelijkheid over 
  ieders verantwoordelijkheid en de begrenzing daarvan, die van de zorgvrager, de  
  mantelzorger en de organisatie. Vanaf het begin is de ondersteuning erop gericht de  
  bestaande betrokkenheid in stand te houden voor zover dit het welzijn van de zorgvrager ten 
  goede  komt.  
 4.  Zorgvragers en hun mantelzorgers hebben een duidelijk aanspreekpunt binnen Azora.  
 5.  Azora biedt ondersteuning aan mantelzorgers voor zover gericht op het directe omgaan met 
  de zorgvrager en het uitvoeren van de mantelzorgtaken.  
 6.  Azora zorgt dat de belangen van mantelzorgers goed in beeld zijn en behartigd kunnen  
  worden.  
 7.  Medewerkers hebben deskundigheid en krijgen hiervoor handvatten aangereikt, op het  
  terrein van omgaan met mantelzorgers(communicatie), voor zover nodig vanuit hun functie. 
 8.  Azora werkt in de regio samen met andere organisaties om de zorg aan mantelzorgers  
  verder te verbeteren en ontwikkelen.  
 9.  Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in vrijwilligers(beleid) en mantelzorg(beleid). 
  Mantelzorgers hebben vooral een heel andere positie omdat maar zeer beperkt sprake is 
  van een vrijwillige keuze, er een grote emotionele betrokkenheid is en de mantelzorger niet 
  aangestuurd kan worden door de organisatie. 
 
 
 
8.0 Maatregelen om de voortgang te borgen  

Na vaststelling van het beleid is de belangrijkste opdracht om de aandacht voor mantelzorg levend 
te houden in de organisatie en te borgen in de beleidscyclus en de dagelijkse gang van zaken. 
Hiervoor wordt een werkgroep ingesteld bestaande uit een RvE manager, twee teammanagers, 
wijkverpleegkundige en een verzorgende. 
 
Jaarlijkse beleidscyclus  
Minimaal één keer per jaar vindt er op initiatief van de verantwoordelijke RvE manager een evaluatie 
plaats van de uitvoering van het mantelzorgbeleid.  Als gevolg van het geformuleerde beleid zal 
aandacht voor mantelzorg een plek dienen te krijgen bij het opstellen en actualiseren van diverse 
protocollen en jaarplannen 
Zorgproces  
Tijdens het intakegesprek komt standaard de positie van de mantelzorger aan de orde. Daarbij 
wordt in eerste instantie uitgegaan van de wensen van de zorgvrager ten aanzien van het betrekken 
van de mantelzorger bij de zorg. Hierbij wordt de mantelzorgscan gebruikt (zie bijlage) Tijdens de 
evaluaties komt de rol van de mantelzorger steeds aan de orde.  
Medewerkers  
Tijdens de werkbesprekingen van de medewerkers komt mantelzorg minimaal eens per jaar aan de 
orde.  
Ontwikkeling en gebruik van folder  
Er wordt een specifieke folder voor mantelzorgers (maar ook voor medewerkers) ontwikkeld die 
wordt uitgedeeld wanneer zorgvragers in zorg komen. Hierin staat veel praktische informatie.  
Taken en rollen   
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De functiebeschrijvingen van een aantal functies dienen mogelijk als gevolg van de introductie van 
mantelzorgbeleid te worden bijgesteld. 

 
 
Tenslotte  
De ervaringen zullen leren dat investering in mantelzorgbeleid voor alle betrokkenen de moeite waard is. Het 
ontwikkelen van dit beleid is stimulerend en inspirerend. Het laat nieuwe kansen zien. Op alle niveaus in de 
organisatie neemt de aandacht voor mantelzorg en daarmee de kwaliteit van de zorg toe 
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In deze notitie  is gebruik gemaakt van de  websites van Mezzo, Vilans en V&VN 


