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Mantelzorg stopt niet aan de deur van het 
woonzorgcentrum 



Mantelzorg stopt niet aan de deur van het 
woonzorgcentrum 

• Volwaardige plaats geven aan mantelzorg is niet zo 
vanzelfsprekend

• Bij opname eindigt mantelzorg teveel zonder hierover in 
overleg te gaan

• De zorg lijkt uit handen gegeven of genomen te worden
• Belang voor aandacht voor de mantelzorger:

Gedeelde verantwoordelijkheid
Inspraak in de zorg
Erkenning



Wat verwachten mantelzorgers van 
zorgprofessionals zowel in de thuissituatie als in 

een residentiële setting? 

Uit enquête HoGent “Zicht op Mantelzorg”, 2011-2012 blijkt 
dat:

• 83 % van de mantelzorgers verwacht dat hulpverleners 
met hen afstemmen welke hulp wordt geboden

• 69 % verwacht dat hulpverleners rekening houden met 
hun noden en behoeften

• 69 % verwacht dat hulpverleners gepaste 
ondersteuning kunnen bieden



Wat verwachten mantelzorgers van 
zorgprofessionals zowel in de thuissituatie als 

in een residentiële setting? 

Uit enquête HoGent “Zicht op Mantelzorg”, 2011-2012 blijkt 
dat:

• 65 % verwacht dat hulpverleners signalen van 
overbelasting opvangen

• 45 % verwacht dat hulpverleners regelmatig vragen 
hoe het met hen gaat

• 40 % het moeilijk vindt om de eigen noden te 
bespreken met hulpverleners



• Samenwerken: de mantelzorger als collega

• Ondersteunen: de mantelzorger als 
schaduwcliënt

• Faciliteren: de mantelzorger en al zijn/haar 
andere rollen

• Afstemmen: de mantelzorger als expert 
in het   leven van de cliënt

= SOFA-model



SOFA-model
SAMENWERKEN: de mantelzorger als collega

• Gaat uit van een samenwerkingsmodel -
gelijkwaardigheid

• Volwaardige partner in de zorg

• Nagaan welke aspecten van de zorg de mantelzorger verder zou willen 

verlenen en welke juist niet (residentiële setting)



SOFA-model

ONDERSTEUNEN: de mantelzorger als 
schaduwcliënt

• Oog hebben voor de noden en beleving van de mantelzorger zoals 

verdriet, loslaten, rouwen, onzekerheid, schuld, rolomkering …

• Residentiële opname is vaak vervolg op een dikwijls lange, intensieve 

mantelzorgperiode.



SOFA-model

FACILITEREN

• Aandacht voor andere rollen van 
de mantelzorger

• Aandacht om nieuw evenwicht te 
vinden bij residentiële opname: 
betrekken bij werking

• Voldoende aandacht 
voor zelfzorg

• Deskundige doorverwijsfunctie



SOFA-model

AFSTEMMEN: de mantelzorger als expert

• Aandacht voor expertise, ervaringen/voorgeschiedenis 
van de mantelzorger

• Residentieel: belangenbehartiging

• Triadisch werken : de 3 partijen nl. cliënt/bewoner, 
mantelzorger en zorgprofessional/vrijwilliger hebben 
oog voor elkaar
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