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 Mantelzorg en familie: samenwerken volgens 
SOFA

 Mantelzorgparticipatie en dementiezorg in AZ 
Maria Middelares door Marc Vankerkhoven

 Brainwave familieparticipatie: hoe kunnen we 
familie/mantelzorg betrekken binnen de zorg/in 
de werking?

AGENDA



Echt benieuwd?  Volg ons op 

Expertisecentrum dementie 
paradox

ecdparadox



DE GEZELLIGSTE

KOFFIEKLETS

Vragen: www.dementie.be/paradox





MINNE & MEER







Spelpakket Minne en Meer: 75 euro

 Interesse: paradox@dementie.be



ESCAPEGAMES DEMENTIE

 RESERVEREN: www.dementie.be/paradox



smakelijk 1 en 2 + Als eten een zorg wordt

30 euro

(korting:7,50euro)



VORMING, TRAINING, OPLEIDING

 Interesse in vormingen in house:

Annelien.vangansbeke@dementie.be

 Interesse in vormingen in open aanbod:

Website, facebook & nieuwsbrief

Programma 2022

 17/11: voor logo door logo: slikstoornissen

 22/11: terugkomdag voor referentiepersonen 

groepsdynamica

 Inschrijven nog mogelijk (website)

Programma 2023: binnenkort beschikbaar

mailto:Annelien.vangansbeke@dementie.be


TRAJECTEN, BEGELEIDING, PROJECTEN

 Interesse in trajectbegeleiding rond organisatie in beweging in 

dementiezorg:

sabine.boerjan@dementie.be

 Projecten:

sabine.boerjan@dementie.be

mailto:sabine.boerjan@dementie.be
mailto:sabine.boerjan@dementie.be


ZUURSTOF VOOR DEMENTIE







Mantelzorg en familie: samenwerken volgens 

SOFA



Op de SOFA



De hulpverlener en de mantelzorger

 Gemeenschappelijk belang: allebei streven naar een zo 

optimaal mogelijke zorg voor de oudere (Actiz &EIZ, 2007) 

 Blik vanuit een verschillend perspectief

 Inzicht van hulpverleners in mantelzorger vergroten door 

praktische tool:

 SOFA-model 

 Geeft inzicht in de verschillende rollen van de 

mantelzorger 

 Geeft tips over aangepaste handelingswijzen om met die 

rollen om te gaan



De verschillende rollen van de mantelzorger

 Een goede samenwerking is gebaseerd 

op gelijkwaardigheid.

 Mantelzorgers komen in contact met verschillende 

zorgverleners. 

 Een goede relatie begint met het opbouwen van vertrouwen 

en dit vraagt tijd.

 Luister naar de noden en behoeften van de mantelzorger 

en de zorgvrager en stem het aanbod daar op af.



SOFA als metafoor



Crowding out en crowding in

 “crowding out” - hoe meer professionele zorg er wordt 
georganiseerd, hoe minder mantelzorgers zorg verlenen. 
Mantelzorgers denken dat ze niet meer nodig zijn, doen een 
stap terug, en raken gedeactiveerd

 “crowding in” wordt bedoeld dat meer professionele hulp 
samengaat met meer informele hulp. In dit geval voegen 
professionals zo in, dat mantelzorgers blijven doen wat ze 
kunnen, waar ze goed in zijn. Professionals gaan daar wat aan 
toe voegen, waar dat nodig is. 

 Als informele zorg op een evenwichtige manier gecombineerd 
wordt met formele zorg, blijft de informele zorg bestaan en is de 
kans op overbelasting en uitval van mantelzorgers kleiner. 

 Het werken vanuit het SOFA-model helpt om “crowding in” te 
realiseren



De 4 rollen van de mantelzorger

S

• Samenwerken

• Partners in de 
zorg

O

• Ondersteunen

• Niet alleen 
zorgen voor de 
persoon met 
dementie –
ook met 
familie

F

• Faciliteren

• Aandacht voor 
de 
persoonlijke 
relatie: die is 
er altijd!

A

• Afstemmen

• De 
mantelzorger 
heeft heel wat 
expertise 
opgebouwd



Stel dat jij mantelzorger bent: wat verwacht jij

van de organisatie? 





Interessante tools 

 EDIZ

Ervaren Druk door Informele Zorg

 Samenspelscan:    

https://www.mantelzorgers.be/Pages/Samenspelscan.as

px

 Map: ‘Fijne SOFA-momenten’

 Mantelzorgkompas 

https://www.mantelzorgers.be/Pages/Samenspelscan.aspx


Mantelzorgkompas



Bronnen 

 In voor mantelzorg

 https://scriptie.hogent.be/2020-2021/1001_201752584_PBA-

ERGO_scriptie.pdf

 Zicht op mantelzorg – Benedicte De Koker en Lieve De Vos 

(HoGent)

https://scriptie.hogent.be/2020-2021/1001_201752584_PBA-ERGO_scriptie.pdf
https://scriptie.hogent.be/2020-2021/1001_201752584_PBA-ERGO_scriptie.pdf




Mantelzorgparticipatie en dementiezorg in AZ 

Maria Middelares door Marc Vankerkhoven


