
Het verhaal van Maria
Maria (33, alleenstaande moeder) zorgt voor zoon 

Raoul (9) met verstandelijke en lichamelijke beper-

kingen. Zij heeft een groot netwerk van familie, 

andere ouders, zorgvrijwilligers en professionele 

zorg. Soms valt het haar zwaar om alleenstaand te 

zijn in deze situatie. 

Bereiken
De zorgvrijwilligers attenderen Maria  op een 

lotgenotengroep bij een zorgorganisatie. 

Maria  besluit er gebruik van te maken en ervaart 

het als een warm bad. Ze informeert andere 

ouders over deze fijne groep mensen. 

Wat werkt
Informeer ‘erfbetreders’ zoals zorgvrijwilligers aan 

huis zo goed mogelijk. Vraag actief aan mantelzor-

gers die van ondersteuning gebruikmaken – zoals 

Maria – om anderen in hun omgeving hierover te 

informeren. Overweeg een kleine beloning.

Warm doorverwijzen



Het verhaal van Harm
Harm (59) zorgt voor partner Mieke (54) met MS. Hij 

runt het huishouden en onderhoudt de tuin. Harm is 

erg op zichzelf. De kinderen wil hij niet belasten. Er 

is tweemaandelijks contact met de MS-verpleegkun-

dige. Op een dag krijgt Harm een hartinfarct. 

Wekenlang herstel volgt. Kinderen en thuiszorg 

worden acuut betrokken.

Bereiken
MS-verpleegkundige en thuiszorg grijpen deze 

noodsituatie aan om Harm, Mieke en de kinderen te 

informeren over ondersteuningsmogelijkheden. 

Thuiszorg belt Vrijwillige Thuishulp zodat deze 

actief contact zoekt met hen. De kinderen gaan 

voortaan wekelijks voor moeder zorgen. Vrijwillige 

Thuishulp gaat de tuin doen.

 

Wat werkt
Heb op het zorgpad ook oog voor de gespecialiseerd 

verpleegkundige, al zit ze ver weg. En timing is 

belangrijk: informeer mantelzorgers pro-actief op 

relevante momenten in het zorgproces.

Tijdig en pro-actief



Het verhaal van David
David (46) zorgt voor moeder Ava (79) die door 

diabetes slechtziend is. Hij doet dat samen met zus 

Sara (41), de diabetesverpleegkundige, thuiszorg en 

een vrijwilliger. Dan breekt moeder haar heup. Na 

de operatie begint een langdurig herstel. 

Bereiken
David kijkt op een respijtwijzer, maar wordt daar 

geen wijs uit. Bij het Wmo-loket wordt hij geatten-

deerd op een online buurtnetwerk. Daar vindt hij 

een buurtgenoot die het leuk vindt om moeder te 

komen voorlezen. Op zijn werk overlegt hij met 

HRM over zorgverlof en krijgt een tip voor een 

zorg-agenda-app. 

Wat werkt
Voorzie (ook landelijke) zorgwijzers van concrete 

informatie. Zoek online (buurt)netwerken op het 

leefpad en zet ze op de sociale kaart. Heb oog voor 

werkgevers en HRM en maak hen ‘zorgwijs’.

Sociale kaart en netwerken

R



SUPER

Het verhaal van Soumaya
Soumaya (48) zorgt voor vader Hamid (72, geheu-

genproblemen). Familie woont ver weg. Soumaya 

wantrouwt professionele zorg. Ze komt  wel eens op 

een anoniem Marokkaans-Nederlands forum. Ze 

gaat bijna nooit naar de moskee, maar komt wel 

wekelijks in de supermarkt.

Bereiken
De consulent van het Steunpunt Mantelzorg deelt 

flyers uit in de supermarkt, waar Soumaya 

boodschappen doet. De consulent attendeert haar 

op de klussendienst en inspireert haar om na te 

denken over tijd voor zichzelf. In de flyer leest ze 

over respijtvrijwilligers. Ze post hierover op het 

forum; een ervaringsdeskundig forumlid moedigt 

haar aan om contact te leggen.

Wat werkt
Niet iedereen bewandelt een zorgpad! Overhandig 

informatie persoonlijk op drukbezochte alledaagse 

plekken. Heb oog voor allerlei online ontmoetings-

Volg het leefpad



Het verhaal van Glenn
Glenn (25) komt soms langs bij vader Ricardo (66, 

zware vorm van artrose en depressieve klachten). 

Glenn heeft het  druk met zijn hbo-opleiding en 

bijbaan. Vaders depressie verergert.

Bereiken
Glenn probeert contact te leggen met het vrijwilli-

gersinformatiepunt, maar dat is heel beperkt open. 

Glenn haakt af. Een oplettende buurvrouw 

signaleert de nood van Glenns vader: zij vraagt het 

sociaal wijkteam om langs te gaan. Dit resulteert 

in  een wekelijks bezoek van de Vriendendienst. 

Ook attenderen zij Glenn en Ricardo op beeldbel-

len, zodat ze elkaar vaker kunnen ‘zien’. 

Wat werkt
Benader niet alleen de directe mantelzorger(s) maar 

bijvoorbeeld ook buren en andere betrokkenen. 

Rust sociale wijkteams toe met kennis over mantel-

zorg. Maak het onderwijs mantelzorg-wijs, zodat er 

oog is voor mantelzorgende studenten.

Van buur(t) tot school


