
Gezondheidscentrum xxx 
De heer/mevrouw .xxx 
xxxx 
xxxx 
 
 
Betreft: Organisatie rond mantelzorg professionaliseren 
 
 

Plaats, .. - .. - .. 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Transitie  
De gezondheidszorg zit in een overgangsfase. U merkt dat ongetwijfeld in uw dagelijkse 
werkzaamheden op de praktijk. Professionele (ouderen)zorg is verlegd naar de naaste 
familie. We worden ouder en hierdoor is het op lange termijn niet meer betaalbaar om 
collectieve zorg te organiseren.  
 
De verschuiving van zorg naar de kinderen van ouder wordende ouders gaat niet altijd even 
soepel. Soms willen de ouders de kinderen niet om hulp vragen, zijn de kinderen al zo druk, 
kunnen de zorg niet aan, of is er geen familie. Wie slaat een brug en zorgt er voor de 
‘traditionele’ mantelzorger? 
 
Vroegsignalering 
Als praktijkondersteuner ziet u, misschien nog wel eerder dan de naaste familie, dat er in 
deze verschuiving hiaten ontstaan. Heeft u in uw werk ook te maken met (ouder) wordende 
patiënten die wat betreft mantelzorg tussen wal en schip dreigen te vallen?   
 
Dienstverlener xxxx staat families bij met een flexibele en professionele oplossing om 
mantelzorg te organiseren. Ze biedt hiermee uitkomst als traditionele mantelzorg 
ontoereikend is of helemaal ontbreekt. Xxxx zorgt voor de mantelzorger en is de 
professionele mantelzorger! 
 
Professioneel ontzorgen 
Wij geloven in flexibiliteit, de kracht van regionale medewerkers, en in maatwerk. We 
ontzorgen de familie en zijn inzetbaar voor vrijwel alle (huishoudelijke) taken, van uitlaten 
van de hond tot aan het verkopen van een huis. Na inventarisatie koppelen we een regionale 
Xxxx Manager aan de familie. De Manager regelt de ondersteuning, voert zelf hulptaken uit 
en schakelt voor specialistische vraagstukken de Xxxx Partners in. Voor meer informatie en 
uitleg verwijzen we u naar onze website: http://www.xxxx.nl. 
 
Bent u ook van mening dat we hiermee zelfstandig wonende ouderen en hun familie helpen?  
Sluiten wij als organisatie aan op een behoefte die u in uw werk signaleert? Wilt u ons 
opnemen in uw advies en foldermateriaal? Wij horen dat graag van u!  
We nemen daarom over een week contact met u op. Desgewenst plannen we een 
persoonlijk gesprek om onze organisatie verder te introduceren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
xxxx Gooi en Vechtstreek 
 
 


