
Mantelzorg

Contact
Waardeburgh 
Lijsterweg 27 
3362 BB Sliedrecht 
Telefoon: 0800 - 456 0 456 (bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur)
E-mail: info@waardeburgh.nl
Website: www.waardeburgh.nl

Meer informatie 
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u terecht bij onze 
woonzorgconsulenten via de gratis Seniorenzorglijn: 0800 - 456 0 456 of vul het 
contactformulier op onze website, www.waardeburgh.nl, in.

Een mantelzorger 
brengt die gezelligheid 
en aandacht die veel 

senioren nodig 
hebben.



Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven 
aan een cliënt of bewoner van Waardeburgh 
door één of meer personen uit diens directe 
omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit 
uit de sociale relatie.

Wanneer is iemand een mantelzorger?
Mantelzorgers zijn familieleden, vrienden, 
buren of kennissen van een cliënt met een 
beperking, chronische aandoening, dementie, 
levensbedreigende ziekte of een psychiatrische 
aandoening. 

Zij willen en kunnen op een actieve manier 
een bijdrage leveren in de zorg aan een cliënt. 
Een actieve bijdrage wil zeggen dat men 
regelmatig bij een bewoner op bezoek komt 
met als doel een invulling te geven aan de 
behoeften of wensen van die cliënt. Dit kan 
variëren van het aanbieden van sociale steun 
tot (samen) boodschappen doen, hulp bieden 
bij eten en drinken of naar buiten gaan.

Wat kan Waardeburgh doen 
voor de mantelzorger?
Een mantelzorger kan rekenen 
op ondersteuning die bestaat uit:
•	 Een vast aanspreekpunt op de 
      afdeling (de EVV-er).
•	 Een vast aanspreekpunt in de 
      thuiszorg (de CV-er).
•	 De EVV-er (en elke verzorgende)  
      en CV-er betrekt de mantelzorger  
      zo optimaal mogelijk bij de 
      zorgverlening en benoemt tijdens 
      de evaluatiegesprekken/-gesprek 
      concreet taken die de mantelzorg 
      zou kunnen doen, maakt hier   
      afspraken over, evalueert deze 
      afspraken, legt deze vast in het  
      zorgplan en coördineert naar 
      andere afdelingen toe.
•	 Informatie over ziektebeelden bij 

ouderen om op die manier een beter 
beeld te krijgen van de zorgvrager.

•	 Het geven van een rondleiding op 
      de afdeling en door het verpleeghuis 
      vóór  opname.
•	 In contact brengen met 

mantelzorgsteunpunten van 
gemeenten.

Waarom is mantelzorg belangrijk?
Bij Waardeburgh krijgen cliënten op een professionele manier zorg en wordt er in hun 
basisbehoeften voorzien. Door goede samenwerking tussen zorg en mantelzorg kan 
beter tegemoet gekomen worden aan de behoeften en wensen van de bewoner. 
Hierdoor ontstaat partnerschap in de zorg.

Wat kunnen de mantelzorgers doen?
•	 De EVV-er van de bewoner of de contactverzorgende in de thuiszorg (CV-er)
      informeren over behoeften, wensen en gewoonten van de cliënt, als hij/zij daar
      zelf niet meer voldoende toe in staat is.
•	 Als de mantelzorger en de cliënt dat willen, meehelpen in de lichamelijke
      en huishoudelijke verzorging.
•	 Eten en drinken bereiden en ondersteuning bieden bij de maaltijd.
•	 Gezelschap,	troost,	afleiding,	luisterend	oor	en	contact	met	de	buitenwereld	

bieden.
•	 Regelmatig bezoeken van de cliënt, een wandeling maken en/of
      deelnemen aan een uitstapje.
•	 Vervoer en begeleiding van de cliënt bij bezoek aan arts en specialisten.
•	 De cliënt begeleiden bij activiteiten.
•	 Klussen in en rondom huis.
•	 Administratie, geldzaken, aanvragen 
      en regelen van hulp- of zorgvoorzieningen
•	 Zorg dragen voor kleding en toiletartikelen.

Bent u 
mantelzorger? 

Waardeburgh is 
er ook voor u!


