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Tevredenheidsmeter mantelzorgers
Odensehuis Animi Vivere 2021

24 mantelzorgers van de 27
deelnemers die wekelijks het
Odensehuis bezoeken, hebben
de enquête ingevuld.

Eigen regie voorop staat binnen het Odensehuis en
beveelt het Odensehuis Animi Vivere aan in hun

netwerk.

Mantelzorgers zijn zeer tevreden over de 
 dienstverlening van het Odensehuis Animi Vivere.

9,1

We zien dat de deelnemersgroep van
2017 steeds kleiner wordt. 

Alle mantelzorgers 
voelen zich betrokken en gehoord! 

"Jullie zijn super! 
 

Blijf doen wat jullie altijd doen!"

"Complimenten Loesan, 

jullie zijn een
 fantastisch

team!!!" 
 

"Goede opvang met humor en vrijheid!"

"Een heel warm nest, kleinschalig,
sfeervol, laagdrempelig en een grote

betrokkenheid!"

"Ik heb er vertrouwen in
dat ze plezier heeft, lacht

en de ziekte even vergeet!"
 

"Als mantelzorger kan het een drempel zijn om
iemand aan te spreken omdat je niet ziet of men
deelnemer of begeleider is."
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Uitbreiden logeerarrangementen 

7 dagen per week open 

Uitbreiding openingstijden 

Aanbieden van warme maaltijden 

Spreekuur op locatie 

Respijthuis; Odensehuis en logeren 

Uitbreiden met een nieuwe locatie in andere gemeente 

Vervoer vanuit omliggende gemeenten 

97% van de mantelzorgers vinden de
samenwerking met Medipoint en ZZG
Zorggroep waardevol om zo een
bijdrage te leveren en betrokken te
blijven bij de maatschappij.

100% van de mantelzorgers kijken
positief terug op de foto-expositie.

"Odense is de toekomst

voor mensen met
dementie. Die willen niet

meer weggestopt worden

in een verpleeghuis, maar

willen als volwaardig
worden gezien."

Deelname aan het Odensehuis
 

30% wil deelname aan het Odensehuis in de 
toekomst uitbreiden met meerdere dagen.

0,5  dag per week
4,3 %

"Odensehuis als
ondersteuning om zo
lang mogelijk thuis te

blijven wonen!"
Toekomstwensen....

Lotgenotencontact100 % als waardevolervaren!


