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Verhuizing naar Nieuw Unicum 
Voor u, als mantelzorger, is het ook een grote stap als uw partner/familielid/vriend 
naar Nieuw Unicum verhuist. Nieuw Unicum biedt u graag de mogelijkheid om 
invulling te blijven geven aan deze relatie. Uw rol zal veranderen van het echte 
zorgen naar het geven van sociale steun. In deze brochure vertellen wij hoe Nieuw 
Unicum u kan ondersteunen om deel uit te blijven maken van het leven van uw 
partner/familielid/vriend en hoe de samenwerking met de medewerkers van Nieuw 
Unicum kan worden vormgegeven. 
 
Uitgangspunt van ons Mantelzorgbeleid 
Ongeveer 75% van de zorg in Nederland wordt verleend door mantelzorgers, maar 
ook na opname in een instelling als Nieuw Unicum vinden wij de rol van de 
mantelzorger van groot belang voor de kwaliteit van leven van bewoners. Het komt 
die kwaliteit ten goede wanneer de mantelzorgers een actief aandeel (blijven) 
hebben bij de zorg. Een andere meerwaarde daarvan is dat de mantelzorger en 
professionals van Nieuw Unicum gebruikmaken van elkaars kennis over de 
bewoner. Ons uitgangspunt is dan ook te zorgen voor een goed samenspel tussen 
mantelzorgers en professionals met als doel de kwaliteit van leven voor de bewoners 
te verbeteren. 
 
Uw rol als mantelzorger 
Tijdens het intakegesprek met de bewoner, waar u als mantelzorger ook voor bent 
uitgenodigd, krijgt u van de zorgcoördinator informatie over het Mantelzorgbeleid in 
Nieuw Unicum. U krijgt dan o.a. deze folder uitgereikt. Onze zorgverlening is mede 
gebaseerd op de wensen van de bewoner en op basis van de kennis en informatie 
van de mantelzorger. We vinden het belangrijk dat er goede afstemming plaatsvindt. 
Tijdens dit gesprek kunt u ook aangeven op welke gebieden u wilt en kunt blijven 
ondersteunen. De afspraken die we hier overmaken, leggen we vast in het 
zorgdossier.  
 
U kunt bijvoorbeeld ondersteunen op de volgende gebieden: 

• Administratie: op het gebied van de financiën, verzekeringen en polissen, 
verwerking van post, aanvragen van OV-pas/vervoer via Valys. 

• Ziekenhuisbezoek en sociale activiteiten. Wanneer u niet in de gelegenheid 
bent om mee te gaan naar een ziekenhuisafspraak, zal Nieuw 
Unicum begeleiding meesturen. Vanuit de wetgeving zijn wij hiertoe 
verplicht. De wettelijke verplichting geldt niet ten aanzien van sociale 
activiteiten. Bij sociale activiteiten kunt u denken aan het maken van 
een wandeling, op visite gaan, schouwburg of concert bezoek. 

• Kleding: denk hierbij aan het wassen en repareren van kleding of het 
helpen met het aanschaffen van een nieuwe garderobe. 

• Boodschappen: bijvoorbeeld ten aan zien van verzorgingsproducten of 
bepaalde levensmiddelen. 

• Wellicht heeft u zelf nog ideeën over uw ondersteuning. 
 
verpleegtechnische- en voorbehouden handelingen in Nieuw Unicum alleen door 
beroepskrachten worden uitgevoerd. Ook al was u wellicht gewend om bijvoorbeeld 
een injectie zelf toe te dienen. De professionele zorgverlener kan vaak niet in alle 
zorg- en ondersteuningsvragen voorzien, maar in samenspel met de mantelzorger 
kan er een brede ondersteuning worden gerealiseerd. Minimaal een keer per jaar zal 



samen met de bewoner en u de samenwerking en onderlinge afstemming 
geëvalueerd worden. De afspraken kunnen dan eventueel bijgesteld worden. 
 
Aansprakelijkheidsrecht en –verzekering 
Taken die u als mantelzorger uitvoert zijn een zaak tussen u en uw partner/ 
familielid/vriend. Maakt u een fout dan bent u aansprakelijk voor de schade die 
ontstaat. U kunt geen rechten ontlenen aan de collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering die Nieuw Unicum heeft voor medewerkers en 
vrijwilligers. 
 
Wat kunt u van Nieuw Unicum verwachten? 
Mantelzorgers vormen een belangrijke continue factor in het leven van bewoners. 
Mantelzorger zijn, geeft meestal voldoening, maar brengt ook spanningsvelden met 
zich mee. Want ondanks uw rol als mantelzorger bent u natuurlijk ook partner, 
vriend, kind of familielid. Om uw relatie te ondersteunen biedt Nieuw Unicum 
mogelijkheden om hieraan invulling te geven.  
 
Nieuw Unicum heeft een contactpersoon mantelzorg aangesteld: 
Marijke Hielkema 
Mailadres: mhielkema@nieuwunicum.nl 
Tel. 023 – 576 11 80 (ma tot en met do van 8.30-17.00 uur) 
 
Bij haar kunt u terecht voor: 

 Luisterend oor; 

 Vragen over de organisatie Nieuw Unicum; 

 Vragen over uw rol als mantelzorger; 

 Indien nodig kan zij verwijzen naar andere hulpverleners. Bijvoorbeeld als 
het gaat om praktische of emotionele steun; 

 Zij organiseert twee maal per jaar een mantelzorg bijeenkomst; 

 Op verzoek kan zij thema- en lotgenotenmiddagen organiseren; 

 Zij organiseert drie maal per jaar een bijeenkomst voor nieuwe mantelzorgers. 
 

  
Naast een direct aanspreekpunt voor u als mantelzorger, kunt u ook van ons 
verwachten: 

 Ruimte en privacy om invulling te geven aan uw relatie. 

 Nieuwsbrieven met afdelings-/locatie-informatie en ontwikkelingen met 
betrekking tot Nieuw Unicum. 
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