Samenspelscan
Versie Verblijfszorg
Als mensen verhuizen naar een zorginstelling blijven mantelzorgers een belangrijke rol in het leven
van cliënten vervullen. Mantelzorgers zijn in eerste instantie expert: záà=ïÉíÉå=îÉÉä=çîÉê=ÇÉ=ïÉåëÉå=
Éå=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=ÇÉ=ÅäáØåíK=j~åíÉäòçêÖÉêë=òáàå=Ç~~êå~~ëí=íÉ=ÄÉëÅÜçìïÉå=~äë=é~êíåÉê=áå=òçêÖI=
ãÉÇÉòçêÖîÉêäÉåÉê=çÑ=ÅçääÉÖ~K=wÉ=îÉêäÉåÉå=ÇáîÉêëÉ=ëççêíÉå=òçêÖí~âÉå=î~êáØêÉåÇ=î~å=ÜÉí=êÉÖÉäÉåLÅç∏êÇáåÉêÉå=
î~å=òçêÖ=íçí=Éå=ãÉí=îÉêòçêÖÉåÇÉ=çÑ=òÉäÑë=îÉêéäÉÖÉåÇÉ=Ü~åÇÉäáåÖÉåK=we zijn mogelijk ook zelf een
hulpvrager als ze overbelast (dreigen te) raken.=Ze blijven echter altijd de partner, het kind of de
vriendI=çÑíÉïÉä=ÇÉ=çêáÖáåÉäÉ=éÉêëççåäáàâÉ=êÉä~íáÉ=ÇáÉ=òÉ=ãÉí=Éäâ~~ê=Ü~ÇÇÉå=îççêÇ~í=Éê=ëéê~âÉ=ï~ë=î~å=ÉÉå=
òáÉâíÉ=çÑ=ÄÉéÉêâáåÖ.
Voor beroepskrachten betekent dit het nodige in het omgaan met mantelzorgers. We noemen dit
ook wel het samenspel met mantelzorg. Om te achterhalen welke verbeteringen nodig zijn om dat
samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers te optimaliseren, vragen we u om deze
Samenspelscan in te vullen. De Samenspelscan is ingedeeld in vier categorieën, die gekoppeld zijn
aan de rollen van mantelzorgers. Om het samenspel met mantelzorg goed neer te zetten is
aandacht nodig voor al deze rollen:
Rollen van mantelzorgers
Partner in zorg
Hulpvrager
Persoonlijke relatie
Expert

Activiteiten voor beroepskrachten
Samenwerken
Ondersteunen
Faciliteren
Afstemmen

=
=
Als partner in de zorg is het zinvol om te bekijken hoe het gaat met de samenwerking tussen
beroepskrachten en mantelzorgers. Als de mantelzorger een hulpvraag heeft, is ondersteuning door
beroepskrachten nodig. Om de persoonlijke relatie tussen mantelzorger en cliënt te laten blijven
bestaan, is het van belang dat beroepskrachten dit faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan de
mogelijkheden voor familiediners, samen leuke dingen kunnen doen en het borgen van privacy. En
tot slot is het essentieel om goed af te stemmen met mantelzorgers. Als expert van de cliënt
beschikken zij over veel informatie over de cliënt, die relevant is om bijvoorbeeld een goed zorgleefplan op te stellen.

Instructie
We vragen u om aan te geven op welke aspecten u vindt dat er verbeteringen nodig zijn in het
Samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Het gaat in de Samenspelscan om uw eigen
oordeel over deze aspecten. Het invullen van de Samenspelscan duurt ongeveer tien minuten.

Samenspelscan
Versie Verblijfszorg
Ik ben … (a.u.b. aankruisen welke):
 Uitvoerend medewerker (o.a. verpleeghulp, leerling, activiteitenbegeleider, gastvrouw/heer,
maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, (para)medische diensten en facilitair bedrijf)
 Eerst verantwoordelijk verzorgende / persoonlijk begeleider
 Teamleider, leidinggevende (middenmanagement)
 Manager, directeur, lid van de raad van bestuur
 Mantelzorger
 Cliënt

Hoeveel verbetering is volgens u nodig op de volgende aspecten van het samenspel tussen
beroepskrachten en mantelzorgers? Omcirkel het antwoord van uw keuze. Per aspect slechts één
antwoord omcirkelen a.u.b.
Geef hiernaast aan in hoeverre u vindt dat er
verbetering nodig is als het gaat om …

Aspecten van Samenwerken
1 … het betrekken van mantelzorgers bij het invullen
en uitvoeren van het zorg(leef)plan /
ondersteuningsplan.
2 … het betrekken van mantelzorgers bij het
evalueren van de zorg en ondersteuning (bijv. bij
het multidisciplinair overleg).
3 … het vragen naar wat een mantelzorger wel en niet
wil doen aan zorgtaken na opname.
4 … het geven van mondelinge en schriftelijke
informatie over de zorgverlening, organisatie,
ziektebeelden etc.
5 … het bereikbaar zijn voor mantelzorgers.
6

… een vast contactpersoon voor mantelzorgers.

7

… het inzetten van mantelzorgers bij de zorg- en
dienstverlening.

Aspecten van Ondersteunen
8
… het signaleren van overbelasting bij
mantelzorgers.
9 … het geven van tips aan mantelzorgers om aan
zichzelf te denken, hoe ze de zorg vol kunnen
houden.
10 … het organiseren van activiteiten in het kader van
de dag van de mantelzorg op 10 november.
11 … het regelmatig vragen hoe het met de
mantelzorger gaat.
12 … het verwijzen naar voorzieningen voor
mantelzorgondersteuning, zoals een steunpunt
mantelzorg, respijtzorg of vrijwilligerszorg.
13 … bejegening van mantelzorgers.
14

… het waarderen van de inzet van mantelzorgers
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Aspecten van Faciliteren
15 … het voortzetten van de (partner, familie,
vriendschaps-) relatie na opname.
16 … samen (mantelzorger en cliënt) leuke dingen
doen.
17 … privacy voor de mantelzorger en de cliënt.
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… mogelijkheden om familierituelen voor te zetten
na opname, bv. op zondag samen koken/eten.
… het respecteren van de gewoontes van de cliënt
en de mantelzorger
… koffie/thee en maaltijden voor mantelzorgers
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… overnachtingsmogelijkheden voor mantelzorgers
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… gastvrijheid voor mantelzorgers
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Aspecten van Afstemmen
23 … het vragen van informatie aan de mantelzorgers
over de persoonlijke interesses, wensen, behoeften
en levensgeschiedenis van de cliënt.
24 … het managen van verwachtingen (aangeven wat je
wel en niet kan doen binnen de mogelijkheden van
het ZZP).
25 …regelmatig contact met de mantelzorgers.
26

… klachten van mantelzorgers.
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… omgaan met lastige situaties, bv. als de
mantelzorger de situatie van de cliënt anders
inschat dan de beroepskracht.
…betrekken van mantelzorgers bij leuke dingen
doen/activiteiten ondernemen met de cliënt.
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Ruimte voor opmerkingen:

Hartelijk dank voor het invullen!

