Tips
Cultuursensitief werken
met mantelzorgers

1

Zorg ervoor dat er vertrouwen is
Vertrouwen is essentieel voor mantelzorgers om de zorg voor hun familielid uit
handen te geven. Investeer hierin, en zorg voor een informele niet zakelijke houding.

Neem de tijd
Het is belangrijk te investeren in de relatie met mantelzorgers; denk hierbij aan de lange
termijn. Neem tijd voor huisbezoeken en bel mantelzorgers regelmatig. Je kunt ze
betrekken bij activiteiten, laten meedraaien en/of foto's sturen om ze zo te betrekken bij de
hulpverlening/ze een beter beeld te geven. Uiteraard in nauw overleg met je cliënt.
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Weet wie mantelzorgers zijn
Stel vragen als: "Waar komen mantelzorgers vandaan?" "Aan wie moeten moeten ze
verantwoording afleggen?" "Hoe denken zij en hun omgeving over zorg?" "Wat weten zij al over
de zorg?" "Wat zijn de verwachtingen over zorg vanuit de cultuur?" Als je het netwerk kent kun je
beter verklaren waarom ze bepaalde dingen denken en doen. Accepteer dat het netwerk niet altijd
van hun eigen normen en waarden af wil stappen.

Sta open om te leren van de ander
Zie mantelzorgers als ervaringsdeskundigen –luister naar hun inbreng. Mantelzorgers
hebben vaak jarenlang de zorg gedragen. Hier kun je van leren. Zet de mantelzorger in haar
of zijn rol als expert die de cliënt het beste kent.
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Signaleer
Mantelzorgers geven niet altijd aan dat ze overvraagd worden. Ga er ook niet vanuit dat
ze de zorg niet aankunnen. Vraag na wat wel en niet lukt, kijk samen naar de
ondersteuning die ze nodig hebben.
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Erkenning en Begrip
Erken dat het een moeilijke stap voor mantelzorgers kan zijn om de zorg uit handen te
geven. Spreek niet meteen over het aanvragen van een indicatie, maar ga met
mantelzorgers in gesprek over hun wensen en verwachtingen voor de toekomst. Neem
de tijd en werk verder vanuit deze wensen.
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Deel kennis
Ga er niet vanuit dat mantelzorgers het aanbod kennen; geef informatie over
voorzieningen. Maak dit ook tastbaar, door bijvoorbeeld een informeel bezoek aan een
instelling. Benadruk dat een bezoek vrijblijvend is.

Overbrug sociale afstand
Stel mantelzorgers gerust en houdt er rekening mee dat er een culturele afstand kan zijn naar
bestaande voorzieningen en de beeldvorming die het netwerk heeft over de geboden zorg.
Mantelzorgers kunnen ervaren dat er te weinig rekening wordt gehouden met religieuze normen
en waarden. Sta open voor wensen vanuit cultuur of religie en spreek hier open over.
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Zoek naar alternatieven
Wanneer mantelzorgers een extra vraag om ondersteuning hebben, kijk dan naar de
mogelijkheden. Ook als het aanbod niet voorhanden is. Kijk bijvoorbeeld naar
mogelijkheden voor thuisondersteuning, aansluitend bij de vraag van mantelzorgers. Wijs de
weg naar praktische ondersteuning, zoals hulp bij de aanvraag van hulpmiddelen, bellen
naar instanties, inzicht in voorzieningen waar ze recht op hebben, etc.
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Houdt rekening met praktische drempels

Deze kunnen het proces belemmeren. Voorbeelden zijn beperkte
reismogelijkheden door gebrek aan financiële middelen, taalbarrières, etc.
Kijk hoe je mantelzorgers hierin kunt ondersteunen of tegemoet kunt komen.
Bijvoorbeeld door iemand te vinden die kan tolken of vervoer te organiseren.
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