
Hoezo mantelzorg?!
We zorgen gewoon 
voor elkaar

Handreiking



Aanleiding
‘Hoezo Mantelzorg’ maakt onzichtbare mantelzorgers zichtbaar en ondersteunt, 

versterkt en verbindt mantelzorgers en vrijwilligers. Dona Daria en JSO werkten in 

2015 in dit project samen met partners in Feijenoord en Overschie om overbelas-

ting en vereenzaming van mantelzorgers te voorkomen. Hierbij richtten zij zich 

specifiek op sociaal- economische kwetsbare (allochtone) mantelzorgers en sleu-

telfiguren in de wijk. Deze handreiking is voor iedereen die kwetsbare (allochtone) 

mantelzorgers wil ondersteunen en laat zien hoe dit effectief gedaan kan worden. 

Dit doen we aan de hand van 5 stappen: Verkennen, Vinden, Verbinden, Verster-

ken en Verlichten. Uitgangspunt hierbij is laagdrempelig in de wijk verbinden van 

formele en informele organisaties en het versterken van de sociale netwerken. De 

termen mantelzorger en vrijwilliger worden soms door elkaar gebruikt. In praktijk 

zijn veel vrijwilligers ook mantelzorger, of mantelzorger geweest. Toch is er een 

duidelijk onderscheid. De breed gehanteerde definities treft u in de bijlage aan.

Projectteam Dona Daria en JSO



Werkwijze
Bij het lezen van deze handreiking is het noodzakelijk te weten dat er op voorhand 

geen blauwdruk was van de stappen die gezet zouden worden. Het succes is 

behaald door een participatieve en co-creatieve aanpak. ‘Outreachend’ en van 

‘onderop’: door de wijk in te gaan en op een laagdrempelige manier contact te 

maken mantelzorgers en vrijwilligers worden hun behoeften zichtbaar en wordt 

het project(resultaat) gevormd. In deze handreiking is dus ingespeeld op de 

behoeften van de mantelzorgers die hier zijn opgehaald. De beschrijving kan als 

richtlijn gebruikt worden maar bedenk goed welke stappen en doelgroepen in uw 

situatie van belang zijn.

Verkennen
De aanpak gaat uit van een wijkgerichte benadering en kan op 1 of meerdere wij-

ken toegepast worden. Let hierbij op de sociale geografie en netwerk structuren in 

de wijk: Is er (mogelijk) een grote groep kwetsbare burgers en mantelzorgers? Zijn 

er sociale netwerkstructuren die al bekend zijn? Wijkanalyses kunnen deze infor-

matie geven. Resultaat van deze fase is een beeld van de wijk, waarop een analyse 

gemaakt kan worden m.b.t. de behoeften van mantelzorgers en vrijwilligers. Indien 

gewenst kan het project zich toespitsen op een specifieke doelgroep mantelzor-

gers/ vrijwilligers (bijvoorbeeld allochtone mantelzorgers, mantelzorgers voor 

ouderen, jonge mantelzorgers etc.).

Ga in gesprek met (mogelijke) partners (formele en informele instellingen) 

die bekend zijn met de beoogde doelgroepen en met het gekozen werkgebied. 

De kennis die zij hebben kan mogelijkheden en knelpunten snel identificeren 

en opsporen. Ga gesprekken aan met:

- Formele en informele zorg en welzijn instellingen/zorgaanbieders actief 

 in de wijk

- (Migranten) Vrijwilligers organisaties

- Zelforganisaties en eventuele burgerinitiatieven op terrein van zorg/welzijn

In de bijlage treft u de vragenlijst aan die als leidraad is gebruikt in de gesprekken 

met de organisaties. 

Vinden
Om met de doelgroep te kunnen bouwen is het belangrijk hen te vinden 

en te betrekken. Het uitgangspunt hierbij? Ga outreachend te werk en ga 

de wijk of het gebied in! 

Outreachend werken bete-

kent op een persoonlijke en 

informele manier (via verwijzers 

en informele sleutelfiguren) 

contact maken en informatie 

ophalen. Mogelijk met de inzet 

van ervaringsdeskundigen of 

intermediairs en het aanbie-

den van meertalige informatie 

(papier, digitaal en monde-

ling), maatwerk cursussen 

en bijeenkomsten. Tijdens 

deze bijeenkomsten geef je 

voorlichting over je project en 

ga je vooral ook het gesprek aan. Het is belangrijk dat de aanwezigen hun verhaal 

kunnen doen. De informatie die je bij deze bijeenkomst verzamelt, is van groot 

belang voor het vervolg.

Met deze gesprekken werk je gelijktijdig aan commitment voor samenwerking ten 

behoeve van de vervolgstappen in het project

Begin met laagdrempelig contact waarbij de behoeften van de mantelzorgers 

en vrijwilligers centraal staan. Win hiermee aan vertrouwen en verklein barrières. 

Heb hierbij aandacht voor specifieke eigenschappen van de doelgroen en neem 

de mogelijke culturele verschillen en persoonlijke factoren in acht hierbij aan de 

orde kunnen zijn. Zie ook bijlage 4.

Voor allochtone mantelzorgers is het in deze fase belangrijk aandacht te hebben 

voor mogelijke culturele verschillen:

Mogelijke vindplaatsen:

- (Basis)Scholen (jonge mantelzorgers);

- Sportverenigingen (jonge mantelzorgers);

- Buurthuizen/wijkgebouwen;

- Sociaal-culturele verenigingen;

- Moskeeën;

- Ouderkamers;

- (Migranten) Vrijwilligers organisaties;

- (Projectpartners: formele en informele 

instellingen die bekend zijn met de beoogde 

doelgroep).



- Er kan sprake zijn van een taalprobleem, niet kunnen lezen of schrijven. Spreek 

de kwetsbare (allochtone) mantelzorger waar nodig in de eigen taal en pas 

informatiemateriaal aan op het niveau van de doelgroep.

- Wees bewust van taboe onderwerpen. Bijvoorbeeld: psychische problemen 

in de familie, alleen verantwoordelijkheid dragen voor de zorg, het beroep dat 

een verzorgde doet op de mantelzorger en balans vinden tussen zorg en een 

(gezond) gezinsleven.

- Het kan zijn dat de mantelzorger onbekend is met hoe de zorg- en onder-

steuningsstructuur (zowel gemeentelijk als in de wijk) in elkaar zit en dat men 

onvoldoende zicht heeft op de diensten en ondersteuning van de organisaties 

die er zijn (sociale kaart).

- De mantelzorger kan onbekend zijn met de effecten van mantelzorg en het 

belang van de eigen gezondheid.

- Mantelzorgsituaties kunnen erg ingewikkeld zijn door familieverhoudingen, 

traditionele rolpatronen, kennis over de ziekte/ hulpvraag. Denk bijvoorbeeld 

aan schaamte, overbelasting, tijdgebrek, zoeken naar balans werk en privé, 

schuldgevoel wanneer je ouder ver weg woont en je niet alles kunt doen wat je 

wilt, het moeilijk vinden om grenzen te stellen en stress en de eigen gezond-

heid die daaronder lijdt, zich niet serieus genomen voelen en soms zijn de 

relaties binnen een familie niet altijd even goed.

Vaak kennen de mantelzorgers/ vrijwilligers of sleutelfiguren zelf weer een heel 

netwerk. Door in gesprek te gaan met verschillende partijen krijg je uiteindelijk 

een beeld van de vragen en behoeften die mantelzorgers of vrijwilligers hebben, 

maar vooral heb je gewerkt aan draagvlak, betrokkenheid en commitment. Op 

deze manier kun je (liefst zoveel mogelijk) samen bouwen. Hoe dat bouwwerk er 

uit komt te zien, maken de mantelzorgers en vrijwilligers vooral zelf uit. Aan het 

eind van deze fase heb je de mantelzorgers en hun behoeften in kaart gebracht. 

Samen met de resultaten van de gesprekken met de formele organisaties ontstaat 

een goed beeld van de wijk met betrekking tot mantelzorgers, ondersteuning en 

bereik.

Verbinden
In deze fase verbind je de mantelzorgers en vrijwilligers en de professionals 

daadwerkelijk. Ze maken kennis met elkaar, wie doet wat? De instellingen horen 

van de allochtone mantelzorgers waar zij tegen aan lopen als mantelzorger. Wat 

kunnen zij hierin betekenen, hoe kunnen zij laagdrempeliger worden voor deze 

doelgroep? Maar ook wat kunnen nieuwe voorzieningen zoals een ‘logeerhuis’ 

(respijtzorg) en een groep vrijwilligers voor elkaar betekenen? Partijen zoeken 

samen naar win-win situaties.

Om te verbinden kun je een (wijk)bijeenkomst organiseren waar vrijwilligers, 

mantelzorgers en professionals elkaar leren kennen, informatie uitwisselen en 

behoeften op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken; zoals de ervarin-

gen die mensen hebben met het bieden van mantelzorg, problemen, wensen en 

behoeften. Ook de ervaringen met gemeenten en instanties kunnen ter sprake 

komen. Hier kan tevens een start gemaakt worden te kijken wat verschillende 

partijen direct voor elkaar kunnen en willen betekenen, welke ideeën en knelpun-

ten men ervaart en welke knelpunten met zou kunnen aanpakken. Het vinden 

van oplossingen is echter niet het doel van deze fase en hoeven daarom niet 

altijd besproken te worden. Denk in deze fase eveneens aan mogelijke culturele 

verschillen.



Versterken & Verlichten
Het versterken en verlichten van de vrijwilligers en mantelzorgers komt voort uit 

de eerdere fases van ‘Hoezo Mantelzorg?’. Nu de behoeften en partijen in meer in 

beeld zijn en men elkaar beter kent, kan er gebouwd worden aan het aanpakken 

van knelpunten en voorzien in behoeften. De werkwijze in deze fasen is afhankelijk 

van de knelpunten en behoeften in het gebied. Maak hierbij gebruik van de kwali-

teiten die de verschillende partijen hebben. Een essentieel onderdeel in deze fase 

is een training voor vrijwilligers.

Mogelijke activiteiten in deze fase zijn:

Themabijeenkomst

Organiseer themabijeenkomsten rondom de thema’s die de mantelzorgers/ 

vrijwilligers en professionals aanspreken en waar zij behoefte aan hebben. Bijvoor-

beeld het bespreken van taboes. Rijk hen hierbij handvaten aan en oefen hoe zij 

deze kunnen toepassen in de praktijk. 

Cursussen

Afgestemd op de behoeften van de vrijwilligers en mantelzorgers. Denk bijvoor-

beeld aan een E-zelfhulpcursus ‘Zorg & Betaald Werk’ voor mantelzorgers. Doel 

van deze cursus is stress verminderen en zorgen dat mantelzorgers in hun eigen 

werk zo goed mogelijk blijven functioneren.

Training voor vrijwilligers
In de training krijgen vrijwilligers vaardigheden aangeleerd om iets voor mantel-

zorgers te ondersteunen. Als vrijwilliger sta je dicht bij de mensen. Je kunt naar ze 

luisteren, hen op weg helpen door ze de juiste informatie te geven in de eigen taal, 

of verwijzen naar instanties en organisaties. 

De training is gericht op het goed uitrusten van mantelzorgers en vrijwilligers, 

zodat zij zelfverzekerd aan de slag kunnen en op wijkniveau een bijdrage leveren 

aan het bespreekbaar maken van mantelzorg, het bespreken van de dilemma’s 

met mantelzorgers, de verbinding maken met mantelzorgondersteuning, het 

begeleiden van mantelzorgers op een laagdrempelige manier en informatie geven 

over voorzieningen en wet- en regelgeving. 

De vrijwilliger is hierna ambassadeur van ‘Hoezo Mantelzorg’ en kan door middel 

van contact leggen met de mantelzorger, het bieden van een luisterend oor en 

kennis van de sociale kaart de mantelzorger/vrijwilliger ondersteunen. Daarnaast 

weet de mantelzorger op het juiste moment professionele hulp in te schakelen. 



Bijlage 1: 
Definities

Definitie mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandi-

capte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Langdurig betekent vaak: meer dan 3 maanden en/of 8 uur per week. 

Verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorg

Er is een relatie tussen mantelzorger 

en zorgbehoevende (familie, goede 

vriendin of buur).

Mantelzorg overkomt je. Je rolt er 

vanzelf in.

Mantelzorg wordt als vanzelfsprekend 

gevonden. Het wordt soms als een 

(religieuze) plicht gezien.

Het houdt niet op. Soms wel 24 uur. 

Een mantelzorger heeft vaak geen keus 

wat hij/zij moet doen. Meestal doet een 

mantelzorger alles.

Een mantelzorger wordt niet betaald. 

De zorg die je geeft wordt niet vanuit 

een beroep gedaan. 

Er bestaat een kans op overbelasting als 

de zorg te zwaar en intensief wordt. 

Mantelzorg kost tijd en kan je beperken 

in je contacten. 

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doe je vaak voor 

mensen buiten de familierelatie.

Vrijwilligerswerk kies je bewust. 

Vrijwilligerswerk wordt mooi gevonden 

en gewaardeerd. 

Een vrijwilliger bepaalt zelf wat hij/zij 

wilt doen, hoeveel tijd aan vrijwilligers-

werk besteedt wordt. Je kunt er ook 

mee ophouden als het je niet meer 

bevalt.

Een vrijwilliger krijgt een onkostenver-

goeding. De organisatie waar de vrijwilli-

ger bij aangesloten is, betaalt deze. 

Vrijwilligerswerk kan ontspannend zijn. 

Vrijwilligers leren juist nieuwe mensen 

kennen. Je netwerk wordt groter. 

Bijlage 2: 
Signalen van overbelasting en wat je kunt 
doen om dit te voorkomen

Signalen van overbelasting: Hoe kun je merken dat een mantelzorger overbelast is? 

1. Stress reacties: gebrek aan eetlust, gewichtsverlies, slapeloosheid, gespannen-

heid of nervositeit. De mantelzorger legt geen verband tussen deze klachten en 

de zorg die zij geven. 

2. Fysieke klachten: rug- en schouderklachten, hoofdpijn, vermoeidheid, slaapte-

kort. De mantelzorger vindt vaak dat de zorgbehoevende er erger aan toe is en 

vindt de eigen situatie niet belangrijk. 

3. Burn-out verschijnselen: Doordat de mantelzorger volledig in beslag wordt 

genomen door de zorg kan deze situatie leiden tot volledige emotionele en 

fysieke uitputting. De mantelzorger kan eerst depressief worden en dan een 

burn-out oplopen. 

4. Ontspoorde mantelzorg: behalve de mantelzorger, lijdt ook de zorgbehoevende 

onder deze situatie, bijvoorbeeld doordat hij/zij afgesnauwd of verwaarloosd 

wordt. 

Wat kun je doen (als vrijwilliger) om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen

1. Herken mantelzorgers zo vroeg mogelijk: Soms hoor je van anderen dat iemand 

mantelzorger is en soms ken je zelf mantelzorgers (ook binnen je eigen familie!). 

Ga in gesprek met de mantelzorger. Meestal zal je niet in één gesprek de zorgsi-

tuatie duidelijk krijgen. 

2. Signaleer (dreigende) overbelasting: In het gesprek met de mantelzorger, als 

je een vertrouwensrelatie hebt opgebouwd, kun je vragen hoe het gaat. Is de 

mantelzorger vaak moe? Problemen met de gezondheid? Je kunt de mantelzor-

ger “leren” hoe zij zelf op signalen van overbelasting kan letten. (zie signalen 

van overbelasting). 



3. Ondersteun mantelzorgers: Door een luisterend oor te bieden kun je mantel-

zorgers ondersteunen. Soms willen ze hun hart luchten. Je kunt vragen of ze 

hulp en/of steun van familie krijgen. Bespreek dat het inschakelen van deze 

familieleden geen teken van zwakte is. Geeft tips hoe ze het gesprek kunnen 

aangaan (denk aan de tips die in de training aan de orde zijn geweest). 

4. Verwijs mantelzorgers door: Er zijn situaties waarbij het bieden van een luiste-

rend oor of de tips om familie in te schakelen niet meer voldoende is. Je moet 

dan mantelzorgers verwijzen. Met behulp van de sociale kaart kom je achter wat 

wie de contactpersonen en de organisaties zijn in Overschie en Feyenoord. Veel 

mantelzorgers hebben een extra zetje nodig om een afspraak te maken. Je kunt 

ze daarbij helpen. 

 

Bijlage 3: 
Training vrijwilligers Hoezo Mantelzorg?

Resultaat training

Na afloop van de training: 

• Hebben vrijwilligers Inzicht in mantelzorg-

situaties 

• Zijn in staat om het gesprek met mantel-

zorgers aan te gaan (taboe doorbreken)

• Hebben voldoende informatie o.a. door de 

sociale kaart en weten naar wie zij kunnen 

verwijzen

Duur training: 3 dagdelen

Dagdeel 1 : 

• Kennismaking en uitleg over het project en werkzaamheden vrijwilliger. Prakti-

sche zaken zoals vergoeding reiskosten enz. 

•  Inventariseren: wat hebben de vrijwilligers nodig om hun werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren? Indien er geheel andere dingen aan de orde komen waar er 

behoefte aan is, dan wordt het programma dagdeel 2 en verder aangepast. . 

• Wat is mantelzorg, het verschil tussen vrijwilligerswerk, “normale zorg” (ge-

bruikelijke zorg)  en mantelzorg. Het doel hiervan is dat iedereen dezelfde taal 

spreekt. 

• DVD vertonen.

• Signalen overbelasting en consequenties

• Kort evalueren: wat hebben ze geleerd? Waar willen ze aandacht aan geven? 

Dagdeel 2: 

• Terugblik vorige bijeenkomst: zijn er nog vragen? . 

• Beleid van de overheid: waarom bemoeit de overheid/gemeente zich met 

mantelzorgers? 

Om in de wijk het netwerk te 

kunnen versterken, is een 

training van de vrijwilligers 

nodig. In het project “hoezo 

mantelzorg”, is een training 

van 3 dagdelen ontwikkeld en 

gegeven. 



• Cirkels van zorg 

• Gespreksvaardigheden: taboe doorbreken:

 Dagdeel 3: 

• Communicatie vaardigheden:

• Sociale kaart (en oefenen)

• Bepalen datum nazorg (medio november)

• Evaluatie.

Taken en verantwoordelijkheden vrijwilligers Hoezo Mantelzorg? 

Taken:

• Contact leggen met mantelzorgers

• In kaart brengen van de situatie van de mantelzorger

• Signaleert problemen zoals overbelasting, isolement

• Geeft informatie, advies aan de mantelzorger en ondersteunt deze

• Verwijst en bemiddelt naar organisaties in de gebieden Feyenoord of Overschie 

(hulpmiddel is de Sociale Kaart)

• Zet samen met andere vrijwilligers of met de organisatie waar de vrijwilliger aan 

verbonden is zoals Klimroos, Wilskracht Werkt en in samenwerking met Dona 

Daria activiteiten op wijk/gebieds niveau 

• Houdt bij hoeveel mantelzorgers bereikt zijn d.m.v. registratie. 

• Neemt deel aan deskundigheid en trainingen die voor deze vrijwilligers wordt 

opgezet.

Grenzen

• De vrijwilliger is geen professional. Bij ingewikkelde zaken verwijst de profes-

sional naar een organisatie. De vrijwilliger kan ook contact opnemen met de 

beroepskracht van Dona Daria voor advies, bij ingewikkelde zaken of als zij 

behoefte heeft aan korte begeleiding. 

• Of een vrijwilliger mee gaat met een mantelzorger en de zorgbehoevende 

naar een organisatie, ligt aan de bereidwilligheid van de vrijwilliger en de eigen 

grenzen die zij heeft gesteld. Hetzelfde geldt voor praktische ondersteuning als 

het invullen van een formulier. 

Wat wordt van de vrijwilliger gevraagd:

• Geheimhouding van zaken die de mantelzorger aan de vrijwilliger heeft 

 toevertrouwd.

• Komt de afspraken na die zijn gemaakt met de mantelzorger 

• Voelt zich betrokken. Legt de eigen normen niet op aan de mantelzorger.

Waarom vrijwilligers uit de eigen groep?

• Laagdrempelig: vrijwilligers spreken de taal en kennen de cultuur van de 

 mantelzorger

• Vrijwilligers kunnen meer mantelzorgers bereiken dan andere professionele 

organisaties

• Vrijwilligers kunnen op een eenvoudige manier vertellen welke mogelijkheden 

er zijn om mantelzorgers te ontlasten en/of te verwijzen naar organisaties

• Vrijwilligers kunnen makkelijk achter de behoeften van mantelzorgers komen 

en in samenwerking met Dona Daria activiteiten organiseren of projecten 

 starten voor deze mantelzorgers

• Vrijwilligers kunnen tenslotte een belangrijke functie vervullen om verbindin-

gen te maken met organisaties en anderen in de wijk/ het gebied.

De vrijwilliger legt de verbinding in 

het gebied tussen de mantelzorger 

en activiteiten, steun en hulp van 

organisaties 



Bijlage 4: 
Tips uit de praktijk en leerpunten allochtone 
mantelzorgers

• Er kan sprake zijn van een taalprobleem, niet kunnen lezen of schrijven. Spreek 

de kwetsbare (allochtone) mantelzorger waar nodig in de eigen taal en pas 

informatiemateriaal aan op het niveau van de doelgroep. Allochtone mantelzor-

gers hebben behoefte aan mondelinge informatie in begrijpelijke taal. Groeps-

gesprekken of individuele gesprekke kunnen hierbij helpen. Het voordeel van 

groepsgesprekken is dat andere vragen stellen die zij zelf niet altijd durven 

te stellen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer informatie en prikkeling om 

dieper over de informatie na te denken.

• Wees bewust van taboe onderwerpen. Bijvoorbeeld: psychische problemen 

in de familie, alleen verantwoordelijkheid dragen voor de zorg, het beroep dat 

een verzorgde doet op de mantelzorger en balans vinden tussen zorg en een 

(gezond) gezinsleven.

• Het kan zijn dat de mantelzorger onbekend is met hoe de zorg- en onder-

steuningsstructuur (zowel gemeentelijk als in de wijk) in elkaar zit en dat men 

onvoldoende zicht heeft op de diensten en ondersteuning van de organisaties 

die er zijn (sociale kaart).

• De mantelzorger kan onbekend zijn met de effecten van mantelzorg en het 

belang van de eigen gezondheid.

• Mantelzorgsituaties kunnen erg ingewikkeld zijn door familieverhoudingen, 

traditionele rolpatronen, kennis over de ziekte/hulpvraag. Denk bijvoorbeeld 

aan schaamte, overbelasting, tijdgebrek, zoeken naar balans werk en privé, 

schuldgevoel wanneer je ouder ver weg woont en je niet alles kunt doen wat je 

wilt, het moeilijk vinden om grenzen te stellen en stress en de eigen gezond-

heid die daaronder lijdt, zich niet serieus genomen voelen en soms zijn de 

relaties binnen een familie niet altijd even goed.

• Wees alert op de aanname dat migranten mantelzorgers vanwege de grote 

families en hechte familiecultuur niet eenzaam zijn.

• Om de relatie tussen zieke familieleden en hun mantelzorgers goed te houden, 

is het belangrijk om hen zo zelfredzaam mogelijk te maken en hen te stimule-

ren om gebruik te maken van formele zorgvoorzieningen. Adviseer mantelzor-

gers om te investeren in zelfredzaamheid. Geef daarbij zo concreet mogelijke 

tips.

• Herken stress gerelateerde klachten en vraag door tot de oorzaak van de stress 

boven tafel komt.

• Houdt rekening met de intense ziektebeleving van migranten.

• Help mantelzorgers bij het vergaren van informatie over de Nederlandse 

gezondheidzorg voorzieningen. Houdt rekening met de barrières die mantel-

zorgers ervaren voor het gebruik van gezondheidsvoorzieningen. Ook omdat 

de zorg hier anders werkt (niet altijd direct medicatie/vooroordelen over slecht 

functionerende gezondheidszorg in Nederland). Vorm allianties met organi-

saties in de wijk die groeps- en/of individuele gesprekken over gezondheid en 

zorgvoorzieningen met u kunnen organiseren. 

• Er is een kloof tussen de Nederlandse opvattingen over gezondheidszorg en 

de verwachtingen van mantelzorgers. Nederlandse artsen verwachten een 

directe, proactieve gesprekshouding. Wat je niet zegt, is er niet. (Allochtone) 

mantelzorgers zien artsen vaak als autoriteit, mede door de positionering van 

artsen als autoriteit in het land van herkomst. Zij zijn niet gewend om hun eigen 

gedachten over de klachten met artsen te delen of vragen te stellen. Maak 

mantelzorgers alert op de werkwijze en verwachtingen van Nederlandse artsen, 

zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden.

• Onderzoek de voorzieningen voor mantelzorgers en maak daar indien mogelijk 

gebruik van. 



Wilt u dit project in uw gemeente uitvoeren of heeft u interesse in een 

training van uw vrijwilligers of professionals? Neem vrijblijvend contact 

met ons op.

Hoezo mantelzorg?! is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van:

Fonds PALET

Dona Daria

Saadia Daouairi

010 465 92 96

www.dondadaria.nl

Foto’s: Robert de Hartogh, Dona Daria en JSO

JSO 

Lydia Meijerink 

06 527 526 11

www.jso.nl

Verbindingsbijeenkomsten in de wijken met mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.




