
Carenzorgt helpt 
met regelen

Mantelzorg,
hoe krijg je het
voor elkaar?!



Hoewel het zorgen voor een ander in jouw ogen misschien vanzelfsprekend 

lijkt, is het zeker niet gemakkelijk. Als mantelzorger combineer je namelijk de 

taken en verzorging van een dierbare met je eigen drukke bestaan.

Op www.carenzorgt.nl kun je gratis een agenda opzetten 

rondom degene waar jij voor zorgt. In de agenda maak je een 

gezamenlijke planning zoals het inplannen van een wandeling, 

het helpen met de boekhouding of de afspraak met de kapper.

Nodig familieleden, vrijwilligers of kennissen uit zodat zij ook 

hun taken kunnen toevoegen in de agenda. Zo weet je altijd 

wie van de familie bijvoorbeeld een wandeling gaat maken.

De zorginstelling kan tevens in de agenda zetten wanneer

er iemand uit de instelling langskomt. Dit kan ook de arts zijn 

of andere behandelaars. 

Het is bovendien eenvoudig om met de verpleging te  

communiceren; via Carenzorgt stuur je eenvoudig een bericht 

dat bij de juiste zorgmedewerker aankomt.

Op Carenzorgt zie je ook de medische dossiergegevens,

rapportages en metingen over de gezondheid van degene

die zorg ontvangt. Zo is iedereen op de hoogte van de  

voortgang!

Een druk bestaan 
en ook nog de zorg 
voor een ander?



Verbonden met de zorg
Breng het zorgnetwerk in kaart

zodat familie en zorgverleners

worden betrokken bij de zorg.  

Ook de arts en verpleging kun je, 

indien gewenst, uitnodigen. 

Carenzorgt is veilig
Degene die zorg ontvangt bepaalt

wie wat mag zien. Zo stel je zelf in  

dat bijvoorbeeld een vrijwilliger wel 

afspraken mag bekijken, maar dat 

alleen de familie toegang heeft tot  

de medische informatie.

Agenda en berichten
In de agenda staat welke taken er

gedaan moeten worden en door wie.

Ook kun je daar bekijken op welke tijden 

de zorg langskomt of wat ze gepland 

hebben. Stuur handig een berichtje aan

iedereen die meehelpt, ook aan de

verpleging of aan de arts.

 

Inzage in zorgdossier
Bekijk actuele informatie uit

het zorgdossier zoals de voortgang, 

maar ook metingen zoals bloeddruk,

gewicht en rapportages van het 

zorgpersoneel.

C A R E

www.carenzorgt.nl



Maak kans op een bijdrage  
uit het Caren Fonds
Organiseer jij voor andere mantelzorgers in jouw 

omgeving een leuke of leerzame activiteit? 
Carenzorgt wil graag helpen om dit te realiseren,  

want mantelzorgers verdienen een extra steuntje in de rug.

Ga naar carenfonds.nl en doe mee!


