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1 Mantelzorgerbeleid 
Stichting KAG Zorg hecht veel waarde aan de ondersteuning en begeleiding van 

mantelzorgers. Het mantelzorgerbeleid van Stichting KAG Zorg schets een beeld over het 

te voeren beleid betreffende de ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers.  

2 Begripsbepaling 
 

Mantelzorgerbeleid  Mantelzorgerbeleid.  

Mantelzorger  U bent mantelzorger als u vanuit een persoonlijke relatie  

  extra hulp en zorg geeft aan een familielid dat aangewezen is 

op de hulp van anderen. Ook dergelijke hulp aan vrienden,  

buren en kennissen wordt gezien als mantelzorg. 

Zorgverlening  Ondersteuning en begeleiding in kleinschalige  

woonvoorzieningen, bij individuele begeleiding thuis en/of 

groepsbegeleiding vanuit een ontmoetingscentrum voor 

mensen met geheugenproblemen, vergeetachtigheid en 

dementie en hun partner/mantelzorger. 

 

3 Mantelzorgerbeleid  
Mantelzorgerbeleid is bij Stichting KAG Zorg integraal beleid. Mantelzorgers worden 

betrokken bij vrijwel alle ondersteuning-  en begeleidingsterreinen.  

 

In het plan wordt aangegeven: 

 wat de doelstellingen zijn;  

 hoe het samenhangende beleid wordt vormgegeven;  

 welke resultaten Stichting KAG Zorg wenst te behalen;  

 welke maatregelen Stichting KAG Zorg neemt om de kwaliteit te borgen.  

3.1.1 Doelstellingen 

Stichting KAG Zorg gaat uit van de individuele mogelijkheden en behoeften van haar 

deelnemers/bewoners  en niet  van zijn of haar beperkingen. Stichting KAG Zorg helpt bij 

het ontwikkelen van coping strategieën, zodat degene met dementie én de mantelzorger 

om kunnen gaan met de beperkingen. Dit versterkt de eigenwaarde van beiden.  

 

Naast persoonlijke zorg en begeleiding biedt Stichting KAG Zorg ook voorlichting en 

advies. Door (vroegtijdig) te begrijpen wat dementie is en wat dit in de praktijk betekent, 

kunnen mantelzorgers een beter begrip krijgen voor degene met dementie en zijn of 

haar gedrag en zo elkaar langer en beter ondersteunen. 

3.1.2 Samenhangend beleid 

Stichting KAG Zorg biedt dagactiviteiten in ontmoetingscentra of individueel aan mensen 

die nog zelfstandig thuis wonen, maar extra stimulans en ondersteuning behoeven en/ of 

van wie de mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft.  
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Ook in de kleinschalige woonvoorzieningen is er aandacht voor de mantelzorgers. 

Mantelzorgers kunnen te allen tijde op bezoek komen, naasten krijgen een sleutel en  

betrekken wij bij de begeleiding.  

 

Bij elke vorm van begeleiding wordt zowel zorg en begeleiding geboden aan de 

betrokkene als voorlichting en advies aan de naasten. 

 

Het gaan naar een ontmoetingscentrum of wonen in een kleinschalige woonvoorziening is 

niet alleen prettig voor de deelnemers, maar ook voor de mensen die thuis de dagelijkse 

zorg op zich nemen of hebben genomen. Zij staan er niet alleen voor en hebben wat tijd 

voor zichzelf in de wetenschap dat hun partner of familielid in goede handen is. Mooie 

momenten worden zoveel mogelijk gedeeld via mail en/ of foto’s. 

3.1.3 Resultaten 

Voor de partners/mantelzorgers 

Mantelzorgers krijgen de tijd en ruimte om even op adem te komen en even met iets 

anders bezig te zijn (hun gedachten te verzetten). Een gewoon gesprek voeren met 

iemand anders dan de partner met geheugenproblemen maakt dat de mantelzorger zich 

erkend en herkend ziet in waar hij of zij mee te maken heeft.   

 

Voor de begeleiders 

Contact met mantelzorgers over en betrokkenheid van mantelzorgers bij de begeleiding 

en ondersteuning zorgt ervoor dat begeleiders een beter inzicht krijgen in de specifieke 

wensen en behoeften van de deelnemers en/of bewoners. 

3.1.4 Borgen van kwaliteit 

Bij Stichting KAG Zorg staat de zorg voor kwaliteit voorop. Onze zorgverleners zetten 

zich dagelijks in om zo goed  mogelijke persoonlijke zorg te geven aan de mensen met 

geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie én hun partner/mantelzorger. De 

kwaliteit van de geleverde ondersteuning borgt  Stichting KAG Zorg  door een cliënt 

tevredenheidtoets. 

3.1.5 Waaruit bestaat de mantelzorgondersteuning 

 Vier mantelzorgbijeenkomsten per jaar voor de mantelzorgers; 

 Vier centrumbijeenkomsten per jaar voor deelnemers en mantelzorgers; 

 Wekelijks spreekuur op afspraak; 

 Dagelijkse ondersteuning en begeleiding van een goed opgeleide 

activiteitenbegeleider; 

 Persoonlijke gesprekken met de coördinator; 

 Gerichte informatie. 


