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3.  Ondersteuning krijgen
We willen voorkomen dat het te zwaar wordt! Om de 
belangrijke en mooie taak als mantelzorger én zorg-
medewerker vol te kunnen blijven houden, is er heel veel 
ondersteuning mogelijk. Hoe vraag en accepteer je hulp, 
hoe besteed je taken uit, en hoe laat je je dierbare nog zoveel 
mogelijk zelf doen. 
We bespreken uitgebreid de 3 vormen van ondersteuning: 
1. Zorgverlof door de werkgever
2. Formele ondersteuning door de gemeente
3. Informele ondersteuning

4.  Loslaten
Rouwverwerking, welke fasen zijn er en waar kunnen 
blokkades zitten? Langzaam loslaten, hoe doe je dat? Wat 
verandert er in jouw taken en rollen? Wat gebeurt er vlak 
voor, tijdens en na opname in een verpleeghuis of 
ziekenhuis? Palliatieve zorg, hoe ziet dat er uit en hoe 
veranderen dan de mantelzorgtaken? 

5.  Communicatie
Over het belang van het (h)erkennen van eigen gevoelens en 
behoeften; hoe praat je over moeilijke thema’s, hoe vraag en 
accepteer je steun en hulp; het belang van grenzen aangeven 
op je werk naar je collega’s, cliënten en leidinggevende; het 
Keukentafelgesprek.

6.  Eigen plan van aanpak naar Duurzaam en Vitaal
Hoe blijf ik gemotiveerd, betrokken en gezond op het werk 
en bij de mantelzorgtaken? Na het eerste dagdeel maakt 
iedere deelnemer een PIP-plan (Persoonlijke Inzetbaarheids- 
Plan) dat in het tweede dagdeel  (na een half jaar)wordt 
geëvalueerd en bijgesteld. 

7.  Delen van ervaringen, tips en adviezen
Sociale steun en erkenning van de situatie is voor 
mantelzorgers heel belangrijk. In deze module is veel ruimte 
voor het delen van ervaringen en het steunen van elkaar door 
middel van tips en adviezen, die direct op de werkvloer en in 
de privé-situatie kunnen worden toegepast. Indien nodig 
wordt doorverwezen binnen het netwerk van de 
zorgorganisatie. 
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Mantelzorgen, dat doen steeds meer mensen. 
Omdat de vergrijzing en het aantal chronisch 
zieken toeneemt, waardoor ouderen meer hulp 
en ondersteuning nodig hebben. 
Van de mantelzorgers heeft 56% een baan; 
zij mantelzorgen gemiddeld bijna 11 uur per 
week. Overbelasting kan dan het gevolg zijn: 
door tijdsdruk en meer stress neemt het 
ziekteverzuim toe. Een op de 5 mensen die 
intensieve mantelzorg verleent vindt dat de 
eigen gezondheid lijdt onder het mantelzorgen 
en heeft behoefte aan steun. 

Dubbele taak
In de Gezondheidszorg zijn deze cijfers nog hoger:  
bijna 40% van de zorgmedewerkers in de VVT heeft 
mantelzorgtaken. Zij ervaren een hogere mate van 
emotionele belasting, hogere werkdruk en werk-
privéconflicten dan niet-mantelzorgende collega’s. 
Ook ervaren zij een hogere mate van fysieke belasting 
en hebben zij vaker (87%) problemen aan het 
bewegingsapparaat, waardoor een groter deel van 
hen hun werk niet kan verrichten. In 2014 verzuimde 
ruim 50% hierdoor. Duurzame inzetbaarheid en 
vitaliteit nemen dan af. 

Vaak willen mantelzorgers nog zo lang mogelijk alles 
zelf blijven doen, tot het moment dat ze het niet meer 
redden en het verpleeghuis in beeld komt. 

Sulis Trainingen wil via deze module van 2 dagdelen 
handvatten aanreiken om het moment van uitval te 
voorkomen of uit te stellen. 

Thema's van deze module:

1.   Draagkracht en Draaglast 
Mantelzorgmedewerker hebben  4 rollen, en vaak 
meerdere tegelijk: die van naaste, ervarings-
deskundige, collega-verzorgende en schaduwcliënt 
met een eigen hulpvraag. Er is nauwelijks ruimte om 
 ‘af te schakelen’: de taken op het werk en in het 
mantelzorgen komen vaak overeen.  De factoren die 
van invloed zijn op de eigen draagkracht en draaglast 
worden in kaart gebracht, energiegevers en 
energievreters, evenals het belang van balans daarin.  

2.  Signalen van overbelasting
Als draagkracht en draaglast niet meer in balans zijn, 
lopen mantelzorgmedewerkers de kans overbelast te 
raken.We inventariseren de lichamelijke, psychische, 
emotionele en gedragsmatige signalen van 
(dreigende) overbelasting en ontspoorde mantelzorg. 




