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Mantelzorg: zorg door familie en vrienden
Wanneer uw partner, vader,moeder zorg en ondersteuning krijgt bij Senioren Zorg Plan
(SZP) werken wij met u samen. De hulpvraag van u of uw partner, vader of moeder kunnen
verschillen. De zorgvrager is immers degene die de zorg nodig heeft, terwijl de mantelzorgers vaak de belangrijkste zorgverleners zijn. Bij het maken van de zorgafspraken hebben
wij aandacht voor beide belangen. Omdat er in ons thuiszorgplan sprake is van een klein
aantal zorgverleners, spreken wij ook af wie er wanneer evalueert met de mantelzorger. Bijvoorbeeld: In een intensieve terminale periode kan het ook spanningen geven als er te vaak
door verschillende zorgverleners aan de mantelzorgers wordt gevraagd hoe het nu met hun
gaat. Door de wijze van organiseren (beperkt aantal zorgverleners) in combinatie met deze
afspraken voorkomen we deze vorm van goedbedoelde overbelasting.
Zowel naar de zorgvrager als naar de mantelzorger, maken wij altijd gebruik van de regel,
zelf doen wat je zelf kan.
Wat kunt u als mantelzorger van ons verwachten met het maken van de zorgafspraken?


Wij betrekken en informeren u bij de start, de uitvoering en de evaluatie van de zorg.



Wij bespreken gezamenlijk de wederzijdse verwachtingen tussen u en Senioren Zorg
Plan. Deze punten nemen wij ook op in het zorgdossier en in het Zorgleefplan.



De 4 domeinen uit het zorgleefplan worden toegelicht en besproken en de taken en
werkzaamheden worden vastgelegd. Uw wensen in de regie van het huishouden
staat hierbij centraal, ook de randvoorwaarden voor de zorgverleners om te kunnen
werken komen aan de orde. Bijvoorbeeld een hoog/laagbed om overbelasting van de
zorgverlener te voorkomen. Wij bestellen indien gewenst de thuiszorgartikelen zoals
een postoel of een personenalarmering voor u. Wij hebben hiervoor afspraken met
diverse leveranciers.



Hoe onderhoudt Senioren Zorg Plan contact met u?
De eerst aansprekende van het team, de casemanager of de zorgmanager onderhoudt contacten met u. Hoe vaak dit is, overleggen wij tevoren met u. Ook zijn wij u
behulpzaam bij het vinden van een bewindvoerder, voedingsspecialist, diverse therapeuten en (wijk)zorgorganisatie. Wij hebben hiervoor een ruim en betrouwbaar netwerk.



Wij coördineren en faciliteren de zorg. Voor het zorgplan wordt samen met de mantelzorg het netwerk van de zorgvrager doorgenomen. Samen bespreken wij wat dat
betekent voor de zorgvraag. SZP kijkt zowel naar de indicatie als de mogelijkheden in
het netwerk waar de professionele zorg moet worden ingezet. SZP vormt dus de
aanvulling op het bestaande netwerk rond de zorgvrager. Mocht de zorgvraag groter
zijn dan de indicatie en het netwerk kunnen bieden, dan ontvangt u een aanvullende
begroting van ons op basis van onze particuliere tarieven.



SZP denkt mee over mogelijke oplossingen en het inschakelen van een vrijwilliger indien er geen mantelzorger aanwezig kan zijn. Het recht op voor regie op het huishouden, sociale en recreatieve activiteiten ligt dus bij de informele zorg en als eerste
geldt altijd zelf doen wat u zelf kan.
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