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Mantelzorgbeleid 
 
Inleiding 
Sint Franciscus levert zorg- en dienstverlening aan haar cliënten in samenspraak met de 
mantelzorger(s) van de cliënt. Sint Franciscus ziet alle betrokkenen bij de ondersteuning van 
de cliënt als mantelzorgers, bijvoorbeeld partners, kinderen, andere familieleden, vrienden 
en buren. In de huidige participatiemaatschappij zijn mantelzorgers niet meer weg te 
denken en vragen deze ontwikkelingen om gericht beleid vanuit Sint Franciscus. 
 
Doelstelling 
Doelstelling van het mantelzorgbeleid is het versterken van de samenwerking met de 
mantelzorgers en het vergroten van het aandeel van mantelzorgers, ten einde de cliënt zo 
goed mogelijk te ondersteunen in diens zelfredzaamheid. De inzet van mantelzorg moet er 
toe leiden dat alle partijen in de driehoek cliënt, mantelzorger en zorgverlener, zo optimaal 
mogelijk samenwerken. 
 
Visie 
Sint Franciscus wil op alle terreinen samenwerken met mantelzorgers om optimale zorg te 
leveren aan cliënten en elkaar hierin wederzijds ondersteunen. In onze visie is opgenomen 
dat we zorgen dat cliënten hun vertrouwde leven zoveel als mogelijk kunnen voortzetten. 
Omdat onze cliënten uit Gilze en omgeving komen, bieden wij ‘dorpse gemoedelijkheid en 
gastvrijheid’. We zijn binnen Gilze een belangrijk ontmoetingspunt. Voor familie, buren, 
vrienden en andere contacten van onze cliënten staan onze deuren open. We geven hen de 
ruimte om op hun eigen manier bij te dragen aan het ‘thuisgevoel’ van al onze cliënten. Om 
dit ‘thuisgevoel’ te realiseren is actieve betrokkenheid van mantelzorgers onontbeerlijk. Sint 
Franciscus wil mantelzorg niet afdwingen, maar wel uitdrukkelijk stimuleren en verwacht dat 
men een bijdrage levert naar vermogen. 
 
Algemeen 
Alle afspraken die met mantelzorgers worden gemaakt, worden vastgelegd in het 
zorgleefplan. Indien meerdere mantelzorgers bij de cliënt betrokken zijn, wordt afgesproken 
wie namens de mantelzorgers optreedt als eerste contactpersoon voor Sint Franciscus. 
Familieleden en mantelzorgers van cliënten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
jaarvergadering van de Cliëntenraad. 
 
Extramurale zorg 
Uitgangspunt is dat men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen, in de wijk of in de 
woningen bij Sint Franciscus. Indien zorg nodig is, dan wordt bij het intakegesprek 
geïnventariseerd wie de contactpersonen zijn voor de cliënt, hoe het sociale leven van de 
cliënt er uit ziet en hoe zelfredzaam men is op verschillende levensdomeinen (met behulp 
van de zelfredzaamheidsmeter). De zorginzet wordt mede bepaald op basis van de 
ondersteuning die mantelzorg kan (blijven) bieden.  
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Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de inzet van het informele netwerk van de 
cliënt. Mantelzorgers worden dan ook actief uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het 
intakegesprek en evaluatiegesprekken. Tevens bestaat de mogelijkheid voor mantelzorgers 
om te rapporteren in het dossier van de cliënt. 
 
Naast informatieverzameling over het sociale netwerk van de cliënt, wordt tevens informatie 
verstrekt aan de cliënt en mantelzorg over de mogelijkheden en beperkingen van zorg en 
ondersteuning vanuit Sint Franciscus.  
Waar het zorgcentrum geen ondersteuning kan bieden en de mantelzorg ook niet 
toereikend is, wordt verwezen naar de mogelijkheid om vrijwilligersondersteuning aan te 
vragen (bijvoorbeeld via de Zonnebloem en/of de Hulpcentrale Gilze-Hulten).  
 
De wijkverpleegkundige is het aanspreekpunt voor cliënten en hun mantelzorgers. Sint 
Franciscus draagt er zorg voor dat zij per telefoon en e-mail goed bereikbaar is. 
 
Wij denken door samen te werken, een zo optimaal mogelijke zorg te kunnen leveren aan 
onze cliënt. Samen met de mantelzorg wordt afgestemd wat deze zou kunnen/willen 
betekenen rondom de cliënt. Dit wordt vastgelegd in het zorgleefplan en zeker rondom elk 
MDO of bij wijzigingen in zorgzwaarte opnieuw bekeken. 
De 1e contactpersoon wordt ook uitgenodigd om deel te nemen aan het halfjaarlijks MDO of 
evaluatiegesprek. 
 
Het is niet altijd gemakkelijk het juiste te doen; zorg verlenen is maatwerk. En 
prikkelverwerking verloopt bij iedereen anders. Samen proberen we hier een passende weg 
in te vinden. 
 
Ondersteuning van mantelzorgers 
Van mantelzorgers wordt meer en meer een actieve rol verwacht in de zorg en 
ondersteuning van cliënten. Dit kan voor mantelzorgers een zware last zijn. Dit brengt voor 
Sint Franciscus de rol mee om mantelzorgers hier ook in te ondersteunen. Hierbij kan 
gedacht worden aan: 
- regelmatig vragen hoe het gaat en of men het volhoudt; 
- doorverwijzen naar vrijwilligersorganisaties voor aanvullende ondersteuning; 
- doorverwijzen naar een mantelzorgsteunpunt. 
 
  
 
 


