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Mantelzorg: visie en beleid 
 
 
Inleiding  
QuaRijn heeft al sinds jaar en dag contact met mantelzorgers van cliënten. Tegelijk is er in 
de afgelopen jaren wel het een en ander veranderd. Bijvoorbeeld in de wijze waarop mantel-
zorgers aankijken tegen ouderenzorg en tegen zorgorganisaties zoals QuaRijn. Tegen deze 
achtergrond is het goed om een visie te hebben op mantelzorg, en van daaruit beleid te ont-
wikkelen. 
 
Definitie: Wat is mantelzorg? Wie is mantelzorger? 
Een aantal kenmerken onderscheiden mantelzorg van andere vormen van zorg en onder-
steuning:  

• Mantelzorg is zorg die voortvloeit uit een sociale relatie  

• Tussen mantelzorger en cliënt bestaat een persoonlijke band (partner, zoon of dochter, 
kleinkind, andere familie, vriend of buurman)  

• Mantelzorg is geen beroep of betaald werk 
Mantelzorg is bovendien te onderscheiden van vrijwilligerswerk. Mantelzorg wordt niet als 
vrijwillig ervaren, is veelal zelfs geen bewuste keuze. Kenmerkend voor de mantelzorger, is 
dat hij of zij zichzelf niet (bewust) als mantelzorger ziet, maar gewoon doet wat van hem of 
haar verwacht wordt (morele plicht). 
De aard van de activiteiten kan variëren van boodschappen doen en de administratie bijhou-
den tot lichamelijke verzorging en aanwezigheid bij de cliënt gedurende een groot deel van 
de dag. De omvang van mantelzorg – en daarmee de belasting van de mantelzorger – is dan 
ook verschillend. 
 
Visie: Het belang van de mantelzorger 
Het merendeel van de cliënten heeft op het moment dat zij cliënt van QuaRijn worden één of 
meer mantelzorgers. Gezien diens (vaak al jarenlange) relatie met de cliënt, is de mantelzor-
ger belangrijk voor het welzijn van de cliënt. De relatie cliënt – mantelzorger dient daarom in 
het algemeen zo veel mogelijk in stand te worden gehouden.  
Dit heeft twee consequenties: 
1. Professionele zorg- en dienstverlening mag mantelzorg niet verdringen, de relatie cliënt – 

mantelzorger niet in de weg staan. 
2. Professionele zorg- en dienstverlening moet mantelzorg ondersteunen, om uitval van 

mantelzorgers te voorkomen. 
Naast het belang voor de cliënt, heeft de mantelzorger ook een belang voor QuaRijn. In de 
eerste plaats: de mantelzorger kent de cliënt goed, en die kennis kunnen de medewerkers 
van QuaRijn benutten om de zorg- en dienstverlening aan de cliënt te verbeteren. In de 
tweede plaats biedt de hulp van de mantelzorger een welkome aanvulling op de zorg en 
diensten die QuaRijn met de cliënt heeft afgesproken.  
 
Familie van cliënten: één persoon, meerdere rollen 
Familieleden zijn vaak niet alleen mantelzorger, maar vervullen ook de rol van contactper-
soon of vertegenwoordiger van de cliënt. De mantelzorger heeft hier de rol van informatie-
verstrekker. Een mantelzorger kan echter tevens contactpersoon van de cliënt zijn of wette-
lijk vertegenwoordiger. Wanneer sprake is van wilsonbekwaamheid heeft een cliënt een ver-
tegenwoordiger, die voor hem of haar beslissingen neemt.  
 
In de contacten met familieleden van cliënten, is het van belang dat de medewerkers van 
QuaRijn zich bewust zijn van de rol(len) die het familielid vervult, en van de bevoegdheden 
die daarbij horen. Uitgangspunt daarbij is, dat de cliënt de regie heeft en afspraken maakt 
over de zorg- en dienstverlening; alleen daar waar hij hiertoe niet in staat is, heeft de verte-
genwoordiger deze bevoegdheid. Een mantelzorger heeft hierin geen rol.  
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Van informele zorg naar professionele zorg 
Het moment dat de cliënt professionele zorg en/of diensten van QuaRijn gaat ontvangen is 
hét moment om met cliënt én mantelzorger(s) in gesprek te gaan.  
 
Vanuit bovenstaande belangen dienen bij de intake aan de orde te komen: 
1. Welke wensen en behoeften heeft de cliënt volgens de mantelzorger?  
2. Welke mantelzorg ontvangt de cliënt tot dan toe?  
3. Welke ondersteuning heeft de mantelzorger zelf nodig?  
 
1. WELKE WENSEN EN BEHOEFTEN HEEFT DE CLIËNT VOLGENS DE MANTELZORGER?  
Uiteraard heeft de cliënt de regie bij het maken van afspraken over de zorg en diensten die 
QuaRijn verleent. Toch kan de mantelzorger waardevolle achtergrondinformatie geven die 
bijdraagt aan goede zorg. De informatie van de mantelzorger wordt benut bij het opstellen en 
periodiek evalueren van het leefplan van de cliënt.  
 
2. WELKE MANTELZORG ONTVANGT DE CLIËNT TOT DAN TOE?  
Bij voorkeur wordt de mantelzorg na de start van de professionele zorg voortgezet. Daarvoor 
kan het nodig zijn afspraken te maken. Bijvoorbeeld om de mantelzorg en professionele zorg 
goed op elkaar af te stemmen. Deze afspraken worden vastgelegd en periodiek geëvalueerd 
in het leefplan. De activiteiten die worden afgesproken dienen aan te sluiten op de wensen 
en behoeften van de cliënt. 
 
3. WELKE ONDERSTEUNING HEEFT DE MANTELZORGER ZELF NODIG?  
Onderwerp van gesprek zal ook zijn wat QuaRijn kan doen zodat de mantelzorger zijn hulp 
kan blijven voortzetten. Daarbij kan het gaan om informatie, ondersteuning en lotgenoten-
contact. Ook kunnen allerlei diensten ter sprake komen die het de mantelzorger mogelijk 
maken de hulp vol te houden. Mantelzorgondersteuning blijft nadrukkelijk niet beperkt tot wat 
QuaRijn zelf te bieden heeft; ook dienstverlening van anderen zal zo nodig onder de aan-
dacht worden gebracht. 
 
Mantelzorgers van cliënten Zorg Thuis kunnen daarnaast ondersteund worden met: 

• Dagactiviteit of dagbehandeling: deeltijds opvang van de cliënt waarmee de mantelzorger 
adem kan scheppen en aan zichzelf toe kan komen 

• Respijtzorg of tijdelijk verblijf: de cliënt verblijft tijdelijk in het woonzorgcentrum, geduren-
de een aantal weken of bijvoorbeeld in de weekeinden of in de vakantie. 

 
Ook de afspraken met de mantelzorger over de ondersteuning worden genoteerd en regel-
matig geëvalueerd in het kader van het leefplan. 
 

 

Het gesprek met de mantelzorger(s) is nadrukkelijk geen eenmalig gebeuren. Bij de perio-
dieke evaluaties met de cliënt en mantelzorger worden genoemde vragen steeds aan de 
orde gesteld, zodat kan worden ingespeeld op veranderende behoeften en wensen. 
De werkwijze voor het maken en evalueren van afspraken met mantelzorgers maakt onder-
deel uit van de werkwijze rond het leefplan.  
 
Beleid: betrokkenheid van mantelzorgers vergroten 
QuaRijn stelt zich ten doel de betrokkenheid van mantelzorgers te vergroten. Enerzijds door 
mantelzorgers te betrekken bij de afspraken over de zorg- en dienstverlening aan de cliënt. 
Anderzijds door nadrukkelijk mantelzorgers de ruimte te geven de informele hulp te blijven 
geven, en hen zo nodig met raad en daad te ondersteunen. 
De taken en verantwoordelijkheden zijn hierbij als volgt verdeeld: 
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a. Coördinator1 
De coördinator is verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de zorg en diensten 
aan de cliënt, met de cliënt en de mantelzorgers. De afspraken worden vastgelegd en perio-
diek geëvalueerd met de cliënt en de mantelzorger, en ook regelmatig besproken met het 
team van medewerkers dat zorg verleent aan de cliënt. 
De coördinator zorgt voor een juiste afstemming, zodat informele zorg en professionele zorg 
aansluiten op de wensen en behoeften van de cliënt, en op elkaar. De coördinator signaleert 
eventuele behoefte aan ondersteuning bij de mantelzorger, zoekt naar mogelijkheden en 
bespreekt deze met de mantelzorger of verwijst door naar anderen binnen QuaRijn waaron-
der het ServiceBureau QuaRijn.  
 
b. Teammanager  
De teammanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op mantelzorg op 
operationeel niveau. Daaronder valt de aansturing van de coördinatoren en het zorgen voor 
een klimaat binnen het team waarbinnen mantelzorgers goed kunnen functioneren. De 
teammanager zorgt ervoor dat de coördinatoren beschikken over actuele informatie omtrent 
de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning binnen en buiten QuaRijn. De teammanager 
organiseert, al dan niet in samenwerking met anderen, vormen van mantelzorgondersteuning 
voor zijn of haar afdeling of regio. 
 
c. Regiomanager 
De regiomanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het mantelzorgbeleid binnen zijn 
of haar regio. De manager stuurt daartoe de teammanagers aan en zorgt voor randvoor-
waarden die nodig zijn voor het organiseren van mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld door 
samenwerking te zoeken met zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en organisaties zo-
als Alzheimer Nederland. 
 
d. ServiceBureau QuaRijn  
Het ServiceBureau QuaRijn (SBQ) is het aanspreekpunt als het gaat om diensten ter onder-
steuning van de mantelzorger. Taak van de consulenten van het SBQ is de mogelijkheden 
inventariseren, de mantelzorger hierover informeren en desgewenst de start van een of meer 
diensten initiëren. Samen met de coördinatoren hebben de consulenten de taak om behoef-
ten van mantelzorgers te signaleren en deze kenbaar te maken aan het management.  
 
e. Communicatie  
De afdeling Communicatie draagt zorg voor informatievoorziening aan mantelzorgers in de 
vorm van bijvoorbeeld foldermateriaal, informatie op de website, berichten in de pers etc. 
 
Verpleegtechnische handelingen 
Een mantelzorger mag ook zorghandelingen verrichten, waaronder verpleegtechnische han-
delingen. De mantelzorger dient ervan overtuigd te zijn, dat hij hiertoe in staat is en anders 
deze handelingen te weigeren. QuaRijn geeft de mantelzorger geen opdracht tot de hande-
lingen, maar geeft desgewenst instructie en advies. QuaRijn is niet verantwoordelijk voor de 
uitvoering en is in niet aansprakelijk wanneer de mantelzorger een handeling niet op de juis-
te wijze verricht en dit onverhoopt tot schade bij de cliënt leidt. Dit alles dient in goed overleg 
tussen cliënt, mantelzorger en eventueel arts te gebeuren. 
Wanneer QuaRijn bij de persoonlijke verzorging van de cliënt betrokken is en de mantelzor-
ger verpleegtechnische handelingen verricht, worden de afspraken vastgelegd in het cliënt-
dossier. Bij twijfel over de uitvoering door de mantelzorger, dient QuaRijn vanuit haar ver-
antwoordelijkheid als zorgorganisatie de uitvoering te monitoren en de uitkomsten hiervan 
met de cliënt te bespreken. De keuze om handelingen te laten uitvoeren door een mantel-
zorger of niet, blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt. 
 

 
1 Coördinator betreft eerstverantwoordelijke verzorgende of verpleegkundige (EVV’er), cliëntbegeleider, woonco-

ordinator. Ook teammanagers vervullen in een aantal gevallen deze rol, bijv. bij Zorg Thuis of dagbesteding. 
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Waardering van de mantelzorger  
De mantelzorger is van groot belang voor de cliënt. QuaRijn wil haar waardering laten blijken 
voor wat de mantelzorger doet. Tegen die achtergrond laat QuaRijn met regelmaat de waar-
dering blijken in de vorm die passend is voor QuaRijn. Bijvoorbeeld in het kader van de lan-
delijke dag van de Mantelzorg (10 november) of ter gelegenheid van andere bijzondere ge-
beurtenissen. 


