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Tips voor een goede
samenwerking
Voor u als mantelzorger is de huisarts een be-
langrijke partner in de zorg voor uw naaste.
Maar de huisarts is er ook voor uzelf. 
Hieronder vindt u acht tips voor een goede sa-
menwerking. 

Ga zo veel mogelijk samen in gesprek
Heeft uw naaste een afspraak met de huisarts, ga
dan zo mogelijk mee. Help uw naaste, als dat no-
dig is, om zijn/haar vragen te bespreken. Vraag tij-
dens het consult ook aandacht voor uw rol als
mantelzorger. Maak desgewenst een vervolgaf-
spraak voor uzelf. 

Vragen? Ga actief op zoek naar antwoorden
Nadat een diagnose is gesteld, of na bijvoorbeeld
een operatie, opname of wijziging in het ziekte-
beeld, heeft u misschien veel vragen. Over de da-
gelijkse zorg, uw rol als mantelzorger of het combi-
neren van uw taken. Vraag uw huisarts of praktijk-
ondersteuner om advies, verwijzing of bemidde-
ling. 

Benut de mogelijkheden van uw
huisartsenpraktijk
In veel huisartsenpraktijken zijn praktijkonder-
steuners of gespecialiseerde praktijkverpleegkun-
digen werkzaam. Zij kunnen u extra informatie ge-
ven over het ziektebeeld. Zij geven ook instructies
over medicijngebruik, verzorging of begeleiding
van uw naaste. Vaak zal de huisarts u naar hen
verwijzen, maar u kunt er ook zelf om vragen. 

Laat vastleggen dat u mantelzorger bent
Geef bij de huisarts van uw naaste aan dat u man-
telzorger bent van zijn/haar patiënt. De huisarts
kan dit dan noteren in het patiëntendossier. Laat
ook in uw eigen dossier noteren dat u mantelzor-
ger bent. 
Registreer u ook als mantelzorger bij het Steun-
punt Mantelzorg. U ontvangt dan informatie over
nieuwe ontwikkelingen, themabijeenkomsten, cur-
sussen en activiteiten in het kader van de Dag van
de Mantelzorg.

De huisarts is een belangrijke partner
in de zorg voor uw naaste,

maar is er ook voor uzelf



www.samenzijnwijvenlo.nl

Houd het contact levendig
Houd de huisarts en/of praktijkondersteuner regel-
matig op de hoogte van hoe het met u en uw naas-
te gaat. Dit verhoogt de betrokkenheid van de
huisarts bij uw situatie. U kunt dit doen door regel-
matig een afspraak te maken, af en toe te bellen of
een update te mailen. 

Accepteren moeilijk? Praat erover
Vindt u het moeilijk om te accepteren dat uw naas-
te ziek is of een beperking heeft? Blijf er niet mee
rondlopen, maar praat erover met uw huisarts en
bespreek welke ondersteuning voor u en uw naas-
te zinvol is. 

Denk na over de regie
Is uw naaste niet goed meer in staat om de regie
te voeren? Bespreek dit dan op tijd. Belangrijke
gespreksonderwerpen zijn een eventuele opname
in een zorginstelling, reanimatie en het vastleggen
van een wilsverklaring. Regel deze zaken ook juri-
disch als dit nodig is (mentorschap). Meer informa-
tie vindt u op www.goedvertegenwoordigd.nl.
 

Vul een noodplan in
De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft
met Mezzo en het Expertisecentrum Mantelzorg
(EM) een noodplan ontwikkeld. Hier vult u in hoe
de dagelijkse zorg geregeld is en wie in noodgeval-
len gewaarschuwd moet worden. Dit kan u een ge-
rust gevoel geven. Kijk op www.mezzo.nl voor dit
noodplan.
 

www.samenzijnwijvenlo.nl
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Steunpunt Mantelzorg

Blerick, Hout-Blerick en Boekend 
Yvonne van de Mortel, mantelzorgondersteuner. 
T:  06 – 117 119 27 
E: yvonnevandemortel@proteion.nl

Vera Jacobs, mantelzorgondersteuner. 
T:  06 – 52 66 90 29 
E:  verajacobs@proteion.nl

Tegelen, Steyl en Belfeld 
Claudia Swinkels, mantelzorgondersteuner. 
T:  06 – 15 02 50 54 
E:  claudiaswinkels@proteion.nl 

Venlo (m.u.v. Venlo Noord) 
Peggie Bos, mantelzorgondersteuner. 
T:  06 – 52 66 91 00 
E:  peggiebos@proteion.nl 

Venlo Noord, Arcen, Velden, Lomm 
Anja Damhuis, mantelzorgondersteuner. 
T:  06 – 36 16 49 19 
E:  a.damhuis@synthese.nl
 
 

Proteion Welzijn 
T:  0475 – 45 30 33 
E:  welzijn@proteion.nl 
I:  www.proteion.nl
 
Synthese 
T:  077 – 201 13 14 
E:  info@synthese.nl 
I:  www.synthese.nl
 
Facebook 
@ mantelzorgvenlo 
@ steunpuntmantelzorgnoordlimburg


