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Samen dragen
we de zorg voor
mijn moeder

Mantelzorger, ben ik dat?
Mantelzorgers, dat zijn mensen die belangeloos voor een ander zorgen.
Ze zorgen voor een zieke partner, een hulpbehoevende ouder, een
gehandicapt kind, een vriend of buur. Langdurig en onbetaald.*
Gewoon, omdat het nodig is.
Bij Woonzorggroep Samen hebben we veel
respect voor mantelzorgers. Uw hulp en
zorg zijn enorm belangrijk.
Onze betrokken en deskundige
medewerkers streven naar een
optimaal samenspel met u als
mantelzorger. Samen zetten we
ons in voor het welbevinden van
uw naaste.
Geven en nemen
Wij maken graag duidelijke afspraken
over wie wat doet. En wat we van elkaar
verwachten. Geef het ook aan als het (even)
teveel is. Op tijd bijtanken is belangrijk. Durf om
hulp te vragen en zorg ook goed voor uzelf.
Een goede samenwerking tussen mantelzorg en
professionele zorg is voor iedereen plezierig.
* Het kan gaan om huishoudelijke hulp,
praktische steun, verzorging, verpleging,
begeleiding, emotionele steun of toezicht.

Zorgen doe je Samen
Ook als uw naaste professionele zorg
ontvangt, bent u als mantelzorger heel
belangrijk. U neemt in onze organisatie
een serieuze plek in. Zo vragen we u om
evaluatiegesprekken bij te wonen en
betrekken we u bij activiteiten.
U heeft bij ons een vast aanspreekpunt, de Eerst Verantwoordelijke
Verzorgende (EVV). Samen stemmen
we de zorg af.
Laat het ons weten, als u vragen of
opmerkingen heeft. We staan open voor
uw ideeën en willen u graag ondersteunen.
Maak ook gebruik van ons netwerk
• Wonen Plus Welzijn biedt ondersteuning, informatie,
advies en activiteiten. Zie www.wonenpluswelzijn.nl
• Het gemeentelijk loket voor wonen, welzijn, zorg
en inkomensondersteuning. Voor informatie,
advies, bemiddeling en voorzieningen.
• Stichting Geriant: voor mensen met
dementie en hun directe omgeving. Ga naar
Ik sta er niet
www.geriant.nl of bel 072 5272200.
alleen voor, ik
• Het mantelzorgcentrum: ondersteunt
weet nu waar ik
mantelzorgers, www.mantelzorgcentrum.nl
terecht kan
• Mezzo: Kijk op www.mezzo.nl
• Actuele info: www.woonzorggroepsamen.nl
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Bij u in de buurt
Woonzorggroep Samen wil alle ouderen binnen de gemeenten Schagen
en Hollands Kroon ondersteunen om zo zelfstandig en vitaal mogelijk te
leven. In en rondom onze locaties bieden we een compleet pakket aan
zorg- en dienstverlening.
Meer weten? Ga dan naar www.woonzorggroepsamen.nl
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