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Samana staat voor een organisatie waarin zieke mensen, zorgbehoevenden en gezonden het voor
elkaar opnemen. Samen en solidair. Ieder naar zijn eigen mogelijkheden. Samana stelt chronisch
zieke mensen, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten gelijk en versterkt hen.

OMSCHRIJVING
Aanleiding: In het nieuw beleidsplan Pulsar van Samana zijn er verschillende actielijnen rond
Mantelzorg. Eén van de actielijnen is een visie uitwerken over de positie van mantelzorgers in de
thuiszorg. Met de vermaatschappelijking van de zorg wordt meer en meer appel gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van patiënt en omgeving. Mantelzorgers geven aan dat ze ondersteuning van
thuiszorgdiensten en hulpverleners belangrijk vinden. Het helpt om de zorg op lange termijn thuis
te blijven doen. Het partnership patiënt, mantelzorger en hulpverlener is een uitdaging voor de
toekomst. Denken wij maar aan gedeelde zorg, de verduidelijking van de rollen, het belang van
communicatie, …
Doelstellingen en korte beschrijving van de werking
•

•

•

(ex) mantelzorgers samenbrengen. Nagaan wat hun gedachten, gevoelens en ervaringen
zijn in het samenwerken met hulpverleners in de thuiszorg. Wat is de positie van de
mantelzorger in de eerstelijnszorg en hoe komen tot partnership met hulpverleners? Wat
zijn plus- en minpunt ervaringen? Wat zijn voorwaarden om te komen tot een vlotte
samenwerking tussen mantelzorg en hulpverlener in de thuiszorg vanuit eigen beleving en
ervaringen? Koppeling aan bevindingen in literatuuronderzoek.
Hulpverleners en mantelzorgers doen nadenken over hun positie in de zorg. Aanzet zijn
fragmenten en belevenissen uit de zorg die uitgedrukt worden in een theater stuk van 30
minuten waar mantelzorgers zelf de spelers zijn. De ervaringen en boodschap van
mantelzorgers wordt verwerkt in een theaterstuk. Daarvoor doen wij beroep op twee
theatermakers.
Als opvolging van dit project wordt een video opname en een brochure aangemaakt als
didactisch middel met tips en aandachtspunten. Dit materiaal kan gebruikt worden als
hulpmiddel om vorming te geven over de positie van de mantelzorger in de hulpverlening
en wil een aanzet zijn tot dialoog. Bedoeling is om een zo ruim mogelijk publiek van
hulpverleners en hulpverleners in opleiding te bereiken. Deze hulpmiddelen zullen digitaal
raadpleegbaar zijn

Doelgroep
Patiënten, mantelzorgers en hulpverleners.
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Visie op vermaatschappelijking: vermaatschappelijking van de zorg verwijst naar de kracht
van de verbondenheid en het empowerment in mens en maatschappij. In de zorgrelatie zien
wij de mantelzorger als belangrijk aanspreekpunt en volwaardige partner in de zorg.
Communicatie is onmisbaar om rollen te verduidelijken. Gedeelde zorg is een gezamenlijk
zoekproces. De samenwerking tussen zorgaanbieder en mantelzorger steunt op
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Samenwerken is het gedrag dat het gezamenlijk
resultaat van de verschillende partijen maximaliseert. Met dit project willen wij de
samenwerkingsrelatie tussen hen bevorderen en het wederzijds bewustzijn vergroten. Van de
overheid verwachten wij dat zij deze samenwerking mogelijk maken, ondersteunen en
waarderen.
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