
Gemiddeld verlenen mantelzorgers 25 uur per week zorg in de periode dat het 
levenseinde van hun naaste nadert. Deze periode is vaak zwaar, maar biedt ook 
veel dierbare, bijzondere momenten. Om hier ruimte aan te kunnen geven, is 
goede ondersteuning van mantelzorgers essentieel. 

Goede mantelzorgondersteuning
• voorkomt dat mantelzorgers overspannen en overbelast raken;
• vergroot de kans dat patiënten thuis kunnen sterven;
• vergroot de zelfredzaamheid van mantelzorgers;
• vergroot de kans dat mantelzorgers voldoening voelen;
• kan bijdragen aan de rouwverwerking van mantelzorgers;
• verkleint de kans dat mantelzorgers in een sociaal isolement komen.

Wat leer je?
Tijdens deze training krijg je meer inzicht in de mantelzorger. Je leert over de 
palliatieve zorgsituatie en de nut en noodzaak van goede mantelzorgondersteuning. 
Ook staan we stil bij de verschillende mantelzorgrollen in deze fase en natuurlijk 
vooral hoe je hier als professional op kunt inspelen.

TRAINING ZORGEN VOOR EEN NAASTE 
IN DE LAATSTE LEVENSFASE
voor professionals in de thuisorganisatie (wijkverpleegkundigen/ verzorgenden)  



   

Kosten                                                                   
Deze training bieden we in company aan voor € 1.300,-, exclusief reiskosten/
reistijd. Organisaties die zijn aangesloten bij MantelzorgNL ontvangen korting 
op de deelnamekosten. Met een Basisabonnement ontvang je 5% korting. 
Heeft je organisatie een Basis en Aanvullend abonnement dan krijg je maar 
liefst 15% korting.

Deze training wordt BTW-vrij aangeboden, omdat deze is goedgekeurd door 
CRKBO en derhalve voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen 
voor Kort Beroepsonderwijs. 

Combineer de training met theatervoorstelling 
De Mantelzorgmonologen
Het trainingstraject kan ook in combinatie met de theatervoorstelling de mantelzorg-
monologen worden aangeboden. In deze theatervoorstelling maak je op indringende 
wijze kennis met een jonge, een werkende en een oudere mantelzorger. De monologen 
zijn gebaseerd op verhalen van mantelzorgers waar een ongeneeslijke ziekte of 
naderend levenseinde een rol spelen. De voorstelling biedt een intensieve beleving 
waarbij je in de huid kruipt van een mantelzorger en ervaart wat het betekent om 
mantelzorger te zijn. Prijs is op aanvraag. 

Aanmelden en meer informatie: 

Of kijk op Mantelzorg.nl/laatste-levensfase

MantelzorgNL

      Algemeen: (030) 659 22 22             info@mantelzorg.nl            mantelzorg.nl


