
3 VRAAGSTUKKEN VAN MANTELZORGERS
Aan de slag met oplossingsrichtingen en taaie opgaven binnen In voor mantelzorg-thuis

Steeds meer ouderen 
wonen langer thuis. 
Waar nodig bieden 
familie, buren en 
vrienden zorg en 
ondersteuning. Zij 
willen dat graag goed 
doen én de zorg kunnen 
volhouden. 

In voor mantelzorg-
thuis is een landelijk 
programma dat 
bijdraagt aan een 
betere samenwerking 
met en ondersteuning 
van mantelzorgers. In 
het kader hiervan is 
deskresearch gedaan 
en is gesproken met 
praktijkexperts en 
deskundigen op het 
gebied van informele 
zorg. 

Het leverde 3 prangende 
vraagstukken van 
mantelzorgers op 
inclusief logische 
oplossingsrichtingen  
en taaie opgaven. 

Hiermee gaan we in 
het programma In voor 
mantelzorg verder aan 
de slag. 

kijk voor meer informatie op  
www.invoormantelzorg.nl

Beroepskrachten en mantelzorgers 
rusten elkaar toe op het gebied van 
veranderend gedrag van de naaste/cliënt

Mantelzorgers en beroeps- 
krachten gaan het gesprek  
aan over morele dilemma’s

Beroepskrachten en mantel- 
zorgers rusten elkaar toe op  
het gebied van zorghandelingen

Verminderen van de draaglast. Door 
versterken netwerk of het betrekken  

van vrijwilligers en/of de buurt

Vergroten 
draagkracht van 

mantelzorgers

Beroepskrachten hebben  
oog voor draagkracht en 

draaglast mantelzorger

Betere samenwerking 
tussen organisaties in 
zorg en welzijn

Betere samenwerking 
tussen mantelzorgers 

en beroepskrachten 

Betere samenwerking 
tussen beroepskrachten 

onderling

Benutten van digitale 
hulpmiddelen voor 
samenwerking
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Hoe houd ik het zorgen 
voor mijn naaste vol?
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Hoe geef ik op een goede manier 
ondersteuning aan mijn naaste?
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http://www.invoormantelzorg.nl


VERDER IN SAMENWERKEN

VERANTWOORDING ONDERZOEK
We zijn gestart met een deskresearch om de vraagstukken van mantel- 
zorgers te verkennen. We hebben literatuur geselecteerd op basis van de 
volgende criteria:

• Alleen recente bronnen vanaf 2015 tot heden. We hebben enkele oudere 
bronnen meegenomen, omdat de kennis op dit specifieke vraagstuk nog 
niet achterhaald is. 

• We beperken ons tot literatuur over de Nederlandse situatie.

Naast de deskresearch is de praktijk- en ervaringskennis van experts op 
informele zorg van Movisie en Vilans benut. Er zijn zes interviews gehouden 
met praktijkexperts, waaronder een huisarts, medewerker van het wijkteam 
en een geriater in opleiding. In de literatuur is weinig bekend over de samen-
werking tussen welzijnswerkers en mantelzorgers. Via een focusgroep voor 
welzijnswerkers (6 deelnemers) hebben we hier meer inzicht in verkregen. 
We hebben ons in de deskresearch gericht op de volgende typen beroeps-
krachten: huisartsen, praktijkondersteuners (POH), thuiszorgmedewerkers, 
wijkverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, welzijnswerkers, ambulant 
begeleiders, Wmo-consulenten en vrijwilligers. Als het gaat om casemana-
gers dementie zoeken we de verbinding met het programma Dementiezorg 
voor Elkaar.

Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Waar nodig bieden familie,  
buren en vrienden zorg en ondersteuning. Zij willen dat graag goed doen  
én de zorg kunnen volhouden. In voor mantelzorg-thuis is een landelijk  
programma dat bijdraagt aan een betere ondersteuning van mantel- 
zorgers. In het kader hiervan hebben we onderzocht welke vraagstuk- 
ken voor mantelzorgers het meest prangend zijn en welke oplossingen  
voorhanden liggen. Deze publicatie geeft inzicht in deze vraagstukken,  
de logische oplossingsrichtingen en de taaie opgaven binnen deze  
oplossingsrichtingen in de dagelijkse praktijk. Bij alle vraagstukken zijn  
tools en instrumenten genoemd die kunnen helpen.

In het programma In voor mantelzorg-thuis gaan we aan de slag met deze 
vraagstukken en oplossingsrichtingen. Zo onderzoeken we in 10 tot 12 
lokale praktijken nodig is om tot werkbare oplossingen te komen, zodat 
mantelzorgers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De inzichten 
die we in het programma opdoen, zullen we delen op onder andere  
www.invoormantelzorg.nl.
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Mantelzorg kan een zware belasting zijn. Daarom is het belangrijk om 
als zorgprofessional oog te hebben voor mantelzorgers. Zodat zij de 
zorg langer kunnen volhouden. Dit filmpje laat zien waar je aan kunt 
denken. 
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“ Ook alle zorgverlenende instanties vind ik zeer 
sympathiek. Iedereen doet zijn best dus ik heb geen 
klachten over de houding en de inzet van mensen. 
Maar in de communicatie, dan gaat het dus om de 
overdracht van informatie. Ik heb weleens gevraagd: 
kunnen jullie niet gewoon zodra je bent geweest even in 
het boek zetten wat je hebt gedaan?’’

(Mantelzorger van partner)

Veel mantelzorgers hebben te maken met verschillende zorg- en hulpver-
leners. Het blijkt nog een hele kunst om goed met deze beroepskrachten 
samen te werken. Wie doet wat? Heb je als mantelzorger de gelegenheid om 
mee te denken en mee te beslissen over de zorg? Hoe werk je als beroeps-
kracht gelijkwaardig samen  met de mantelzorger waarbij ieder perspectief 
er toe doet en een ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid een  
bijdrage levert.

Hoe zorg ik voor mijn 
naaste samen met 
beroepskrachten?

VRAAGSTUK 1

https://youtu.be/04ouTn74sLg
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LOGISCHE OPLOSSINGSRICHTINGEN

  Betere samenwerking tussen mantelzorgers  
en beroepskrachten 

Mantelzorgers willen graag goede zorg verlenen aan hun naaste. Vaak kunnen ze dit niet 
alleen en doen ze dit samen met beroepskrachten. Een goede samenwerking tussen 
beroepskracht en mantelzorger is dan ook van groot belang om de zorg op een prettige 
manier vol te houden. In de praktijk blijkt goed samenwerken lastiger dan verwacht. Hier-
onder laten we zien wat de taaie opgaven zijn die hieraan ten grondslag liggen, voor ver-
schillende beroepsgroepen. Van blinde vlek tot vraagverlegenheid en tijdgebrek. 

UIT HET ONDERZOEK
De samenwerking kan beter bij:
• Huisartsen: focussen zich vaak nog op de cliënt en onvoldoende op de mantelzorger (De 

Klerk et al., 2017).
• POH’ers werken steeds meer samen met mantelzorgers, maar ervaren gebrek aan tijd 

hiervoor (De Groot et al., 2018).
• Thuiszorgmedewerkers: zijn niet geneigd mantelzorgers te vragen taken over te nemen 

als zij denken dat de mantelzorger het druk heeft (Van Eeden, 2017). Uit de praktijk ho-
ren wij dat thuiszorgmedewerkers een gebrek aan tijd ervaren om samen te werken met 
mantelzorgers. De helft van de mantelzorgers ervaart niet altijd de mogelijkheid om mee 
te beslissen over de zorg (De Klerk et al., 2017). Thuiszorgmedewerkers hebben weinig 
contact met uitwonende mantelzorgers, met name over hun welzijn (Van Wieringen et 
al., 2014).

• Welzijnsmedewerkers In de focusgroep voor welzijnsmedewerkers kon het merendeel 
geen voorbeelden geven, waarbij ze samenwerken met mantelzorgers. Wel spreken de 
welzijnsmedewerkers veel mantelzorgers tijdens individuele ondersteuning of bijeen-
komsten die ze zelf organiseren. Eén opbouwwerker vertelde dat ze samenwerkt met 
mantelzorgers door hen als ervaringsdeskundige in te zetten, bijvoorbeeld in gesprek 
met gemeenten. Dit werkt heel goed: ‘mijn verhaal wordt vergeten, maar het ervarings-
verhaal van de mantelzorger blijft altijd bij’.

SOFA-MODEL
Een tool die kan helpen om de samenwerking met de 
mantelzorger te verbeteren is het SOFA-model. Dit mo-
del beschrijft de verschillende rollen die mantelzorgers 
vervullen en de werkzaamheden van medewerkers die 
daarbij passen. Door hiermee meer rekening te houden, 
krijg je beter zicht op behoeften en mogelijkheden van de 
mantelzorger.

•  Samenwerken met mantelzorgers als partner in de zorg;
•  Ondersteunen van mantelzorgers die ook zelf vragen en 

behoefte aan hulp hebben;
•  Faciliteren van de persoonlijke relatie die mantelzorgers 

hebben met hun naaste;
•  Afstemmen met mantelzorgers vanwege hun kennis en 

expertise door het ( jarenlang) zorgen voor hun naaste.

Lees meer over het Sofa-model 3

TOOL

https://www.movisie.nl/artikel/sofa-model-verschillende-rollen-mantelzorgers
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LOGISCHE OPLOSSINGSRICHTINGEN

  Betere samenwerking tussen beroepskrachten 
onderling

Mantelzorgers hebben vaak te maken met een grote verscheidenheid aan beroepskrach-
ten die bij de zorg voor hun naasten zijn betrokken. Soms maakt dit de zorg voor hun 
naaste extra ingewikkeld. Steeds opnieuw je verhaal doen, zorgen voor goede afstemming 
tussen de verschillende hulpverleners kost tijd. Een betere samenwerking tussen deze 
beroepskrachten helpt om de mantelzorgers beter te ondersteunen. Daar liggen op een 
aantal punten uitdagingen. Vooral als het gaat om overdrachtsmomenten. 

UIT HET ONDERZOEK
Opgaven voor een betere samenwerking
• Er ontbreken overdrachtsmomenten tussen verschillende beroepskrachten of deze zijn 

niet adequaat. Zo ontbreekt vaak een goede overdracht van het ziekenhuis naar de op-
volgende zorgverlener (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2015).

• Multidisciplinair overleg wordt pas gehouden als de situatie thuis onhoudbaar is gewor-
den (interview met huisarts). Daarbij lopen MDO’s vaak niet soepel of effectief (Bakker, 
2016).

• Het is vaak onduidelijk wie wanneer de regie voert en waarop. Een voorbeeld hiervan 
is de vroegsignalering bij kwetsbare ouderen. (De Klerk et al, 2019). Er worden over de 
regievoering meestal geen afspraken gemaakt tussen de verschillende betrokken profes-
sionals (Buist et al, 2018).

• De wijkverpleegkundige en Wmo-consulent nemen zelden het initiatief bij het doorver-
wijzen naar de casemanager dementie (Van der Heide et al., 2018).

• In 2018 werd slechts de helft (48%) van de mantelzorgers gewezen op hun recht op een 
casemanager dementie (Van der Heide et al., 2018).

WIE IS WIE IN DE WIJK
Om goed te kunnen samenwerken met andere beroeps-
krachten is het noodzakelijk om te weten wie die andere 
partijen zijn. ‘Wie is wie in de wijk?’ biedt uitkomst. In 
deze publicatie staan de belangrijkste spelers in de wijk 
vermeld. Een handig hulpmiddel om in kaart te brengen 
wie er nog meer over de vloer komt. 

Bekijk Wie is wie in de wijk 3

TOOL

MEDISCH

SOCIAAL

WIE IS WIE IN DE WIJK?

BUREN

LEEFSTIJL- ADVISEUR
ONAFHANKE- LIJKE CLIËNT- ONDERSTEUNER

COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS-WERK
MANTELZORG- ONDERSTEUNER

WMO CONSULENT

WIJK- VERPLEEG- KUNDIGE

MEDEWERKERWONING-CORPORATIE

PRAKTIJK- VERPLEEG- KUNDIGEOUDERENZORG

GENERALIST WIJKTEAM

VERDER

BURGER

FAMILIE
VRIENDEN

VRIJ- 
WILLIGERS

ZIEKENHUIS

VERPLEEGHUIS

SOCIAAL WIJKTEAM

 

BUURTCENTRUM

GEZONDHEIDSCENTRUM

LEVENS- BESCHOUWELIJKWERKER

OUDEREN-ADVISEUR

CASEMANAGERDEMENTIE

AMBULANT BEGELEIDER

TRANSFER- VERPLEEG- KUNDIGE

SPECIALIST OUDEREN- GENEESKUNDE

HUISARTS

PRAKTIJK- ONDERSTEUNER

PARAMEDICI

SOCIAAL WERKER

https://www.vilans.nl/producten/infographic-wie-is-wie-in-de-wijk




In voor mantelzorg  •  Drie vraagstukken van mantelzorgers pag 6 van 18 

Voor veel ouderen die thuis wonen is een goede ondersteuning op het sociale vlak net zo 
belangrijk als op het medische vlak. Ook hiervoor geldt dat een goede samenwerking es-
sentieel is. Samenwerking tussen organisaties zorgt ervoor dat zorg en welzijn meer met 
elkaar zijn verbonden. Dat draagt bij aan een betere en efficiëntere zorg en ondersteuning 
voor de cliënt en helpt de mantelzorger. Onbekendheid, maar vooral de schotten tussen 
zorg en welzijn zorgen hier voor problemen.  

UIT HET ONDERZOEK

Opgaven voor een betere samenwerking
• Thuiszorgorganisaties (medewerkers en managers) geven aan dat het doorverwijzen 

naar andere organisaties moeilijk is, omdat men niet precies weet waar men terecht kan 
(Suanet et al., 2018).

• De samenwerking tussen zorg en welzijn loopt niet altijd soepel. Dit heeft te maken met 
verschillende talen die de sectoren spreken, losstaande financieringsstromen en vaak 
ook met vrees voor concurrentie (van de Maat et al., 2014, De Kerk et al, 2019).

• Uit de focusgroep voor welzijnsmedewerkers blijkt dat er soms knelpunten liggen op 
bestuurlijk niveau als het gaat om een goede samenwerking tussen organisaties. Soms 
is er sprake van verschillende visies. Ook wordt er financiële ruimte (tijd) gemist om te 
experimenteren en samen te werken.

MODEL VAN KAATS

Het model van Kaats beschrijft 5 aspecten die belangrijk 
zijn voor goede lokale samenwerking. Ambitie, belangen, 
relatie, organisatie en proces. In deze publicatie wordt dit 
verder toegelicht. 

Naar het model 3 

TOOL

LOGISCHE OPLOSSINGSRICHTINGEN

  Betere samenwerking tussen organisaties  
in zorg en welzijn

P
ro

ces

Ambitie

Organisatie     
   

Rel
a

ti
e

Belangen

Samenwerken met informele zorg

Ambitie
Een gezamenlijke ambitie vormt het bindmiddel voor samenwerking. 

Vertrek bij het formuleren van de ambitie vanuit het perspectief van de profijtgroep(en): de cliënt en het informele zorgnetwerk. 

Belangen
Sommige organisaties richten zich primair op cliënten, anderen richten 

zich op mantelzorgers, vrijwilligers, 
werknemers of mensen met een uitkering. Het hebben van een eigen 

belang is niet erg. Sterker nog: het draagt bij aan motivatie, draagvlak 
en eigenaarschap. Openheid over belangen is wel essentieel.

Relatie
Cruciaal voor samenwerking is dat samenwerkingspartners elkaar kennen, vertrouwen en elkaars taal 

spreken. Zo zorgt u voor een warme 
doorverwijzing, waarbij cliënten en 
mantelzorgers geen last hebben van 
bureaucratie. Maak ook gebruik van 
elkaars expertise.

Organisatie
Voer het gesprek over hoe je met elkaar om wilt gaan, communiceren 

en overleggen. Is het mogelijk om gebruik te maken van dezelfde (digitale) systemen? Betrek hier ook 
de cliënt/mantelzorger bij.

Proces
Zorg voor een vitale samenwerking 
door deze regelmatig te evalueren. 
Stel daarbij de bedoeling centraal. Ook al gaat samenwerken vaak met 

vallen en opstaan, op de gezamenlijke 
ambitie kunt u altijd terugvallen.

Wilt u de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in 

uw gemeente meer inclusief, vanuit een levensbrede context 

benaderen? Dan is goede (lokale) samenwerking een must. 

Dat bereikt u door aandacht te geven aan de vijf aspecten 

van goede samenwerking (Kaats, 2012).

Vijf aspecten van goede samenwerking

Wilt u beter samenwerken met informele zorg? Bent u op zoek naar 

'hoe' u hier mee aan de slag kunt? Gebruik onze handige tools  of 

vraag een van de adviseurs van Movisie om ondersteuning en advies. 

Ga naar www.movisie.nl/samenwerken

aan de slag!

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/samenwerken-met-informele-zorg%20%5BMOV-13407681-1.0%5D.pdf
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LOGISCHE OPLOSSINGSRICHTINGEN

  Benutten van digitale hulpmiddelen voor 
samenwerking

Er zijn tal van digitale hulpmiddelen op de markt die kunnen helpen om de samenwerking 
tussen mantelzorgers en beroepskrachten te vergemakkelijken. Een uitwisselingssysteem 
om de communicatie te verbeteren bijvoorbeeld. Ook zijn er hulpmiddelen die de mantel-
zorger ontlasten. Van beeldbellen, gps en personenalarmering tot leefstijlmonitoring. Toch 
worden deze hulpmiddelen niet altijd goed benut. 

UIT HET ONDERZOEK

Waarom worden digitale hulpmiddelen slecht benut?
• Mantelzorgers zijn vaak slecht op de hoogte van de mogelijkheden van domotica  

(Mantelzorg NL, 2018).
• Het is onbekend in hoeverre technologische hulpmiddelen aansluiten bij de wensen van 

mantelzorgers. Er is nog weinig aandacht voor de mantelzorger in onderzoek naar tech-
nologie in de zorg (De Bruin et al., 2018).

• Beschikbaarheid en kosten van technologie vormen een belemmering om hulpmiddelen 
in te zetten (Hulpmiddelenwijzer.nl).

• Er is verschil in gebruik van domotica in stedelijk en landelijk gebied. Onder andere door 
de snelheid van internet (Daalhuizen et al., 2018). TOOLKIT VOOR TECHNOLOGIE VOOR 

ONDERSTEUNING IN DE WIJK 
Een inspiratiebox met allerlei digitale hulpmiddelen die 
handig zijn in de wijk. 

Download de toolkit 3

TOOL

vilans.nl/ehealth

Inspiratie & mogelijkheden

Ga verder

Technologie
voor zorg en ondersteuningin de wijk

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/inspiratiebox-technologie-voor-zorg-en-ondersteuning-in-de-wijk.pdf
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VRAAGSTUK 2
Hoe houd ik  

het zorgen voor mijn 
naaste vol? 

Mantelzorg kan soms zwaar zijn. Emotioneel: omdat een naaste verder 
achteruitgaat of bijvoorbeeld door de situatie in gedrag verandert. Sociaal: 
omdat door het zorgen weinig tijd en ruimte overblijft voor ontspanning, 
hobby’s of sociale contacten. En ook fysiek kan het  een tol eisen. Daar komt 
nog bij dat de zorg vaak geleidelijk toeneemt of dat het langer duurt dan 
iemand had gedacht. Wat eerst prima vol te houden was, wordt hiermee 
steeds zwaarder. Soms gaan mantelzorgers ook zo op in de zorg voor hun 
naaste, dat ze zichzelf vergeten. Andere mantelzorgers vinden het lastig om 
de zorg aan een ander over te laten. Beroepskrachten kunnen een grote rol 
spelen bij het  vergroten van draagkracht en het verkleinen van de draaglast 
van mantelzorgers. Dat begint met signaleren.

“   Je kiest niet voor mantelzorg, je doet het gewoon. 
Ik heb dit zelf ervaren toen mijn schoonmoeder 
steeds meer hulp nodig had. Je rolt erin en gaat 
ongemerkt steeds meer taken op je nemen. Maar 
ondanks alle liefde en warmte was het wel een 
hele zware en intensieve tijd. Uiteindelijk ben 
ik trots dat ik het zo heb kunnen doen en haar 
die zorg kon geven, maar er waren echt ook 
momenten dat het me te zwaar werd en ik het 
even niet meer zag zitten”.

(Mantelzorger van schoonmoeder)

Vier mantelzorgers vertellen hoe ze zorgen voor meer vitaliteit. Onder 
andere door contacten met anderen. 

https://www.youtube.com/watch?v=ybic2jt2ols
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LOGISCHE OPLOSSINGSRICHTINGEN

  Oog voor draagkracht en draaglast

Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers het zorgen langer volhouden is aandacht voor de 
draagkracht en draaglast van de mantelzorger essentieel. Die aandacht moet er in het ge-
hele zorgproces zijn. Bij de kennismaking: hoe is het netwerk van de mantelzorger? Welke 
andere verantwoordelijkheden heeft iemand? Maar ook later: hoe voelt de mantelzorger 
zich? Wat is nodig om het zorgen vol te houden? In de praktijk voelen mantelzorgers zich 
vaak echter niet gezien. 

UIT HET ONDERZOEK
Hoe het met de mantelzorger gaat, is vaak niet in beeld
• 9% van de mantelzorgers geeft aan dat de huisarts oog heeft voor hun welzijn. Twee 

derde van de mantelzorgers geeft aan dat geen enkele professional oog heeft voor hun 
welzijn (De Klerk et al., 2017).

• Beroepskrachten in de zorg – huisartsen, praktijkondersteuners en cliëntondersteuners- 
vinden het lastig om de juiste route naar (respijt)zorg en ondersteuning te vinden 
(Kromhout et al., 2018).

• De wijkverpleegkundige/thuiszorg heeft tijdens de intake oog voor de mantelzorgers. Dit 
is niet altijd gericht op de draagkracht en draaglast van mantelzorger, maar bijvoorbeeld 
op hoe mantelzorgers kunnen worden ingezet voor de zorg (interview/praktijkervaring).

• Over het algemeen is er weinig contact tussen thuiszorg en (niet-inwonende) 
mantelzorgers. Contact bestaat vaak uit het informeren van mantelzorgers, terwijl 
informeren naar diens welzijn minder gedaan wordt (van Wieringen et al, 2014).

• Er is niet altijd aandacht voor mantelzorgers bij het verstrekken Wmo-voorzieningen. Zo 
komen Wmo-consulenten niet achter de voordeur. Daardoor hebben ze niet altijd zicht 
op de mantelzorgsituatie. Daarnaast worden mantelzorgers onvoldoende betrokken bij 
indicatiegesprekken (Nijhof et al., 2017; Praktijkervaring).

• Er is sprake van bureaucratie bij het verstrekken van Wmo-voorzieningen. Onvoldoende 
maatwerk, waardoor geen passende oplossingen worden geboden en veel geregel is 
voor de mantelzorgers (praktijkervaring).

TOOLKIT HUISARTSEN
1 op de 5 patiënten in een huisartsenpraktijk is mantel-
zorger. De huisarts speelt daarom een belangrijke rol bij 
het signaleren van (dreigende) overbelasting. Deze toolkit 
helpt huisartsen hierbij op weg.

Naar de toolkit 3

TOOLKIT ‘SAMENWERKEN MET 
MANTELZORGERS: ZO WERKT HET!’
Speciaal voor thuiszorgmedewerkers is een toolkit 
gemaakt om de samenwerking met mantelzorgers 
te verbeteren. In de toolkit staan ook tips voor het 
verbeteren van de draagkracht en draaglast en 
bijvoorbeeld om vraagverlegenheid te overwinnen.

Naar de toolkit 3

TOOL
Waarom deze toolkit?Voordelen

Wie zijn mantelzorgers?In de huisartsenpraktijkColofon

Overbelasting Wat kunt u doen?Stappenplan

Respijtzorg
Wat kunt u doen?Respijtwijzer

Websites
Tools 

Toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk
Mantelzorgers vormen het fundament van de 
zorg. Door het huidige overheidsbeleid van 
bezuinigingen, de nadruk op zelfredzaamheid en 

allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
onder andere de vergrijzing, wordt het sociale 
netwerk rondom de patiënt steeds belangrijker. 

Mantelzorgers bieden ondersteuning en zorg aan 

kwetsbare mensen en zijn daarmee belangrijke 
partners in de zorg voor huisartsen. Hun 
ervaringsdeskundigheid biedt nuttige informatie 

over het welbevinden van de patiënt. Echter, 
goede ondersteuning en langdurige zorg vanuit 

het eigen netwerk van de patiënt, is alleen mogelijk 

wanneer mantelzorgers goed toegerust zijn en niet 

overbelast raken.

Huisartsen werken vanuit de kernwaarden generalistisch, persoonsgericht 

en continu. De huisarts heeft als gezinsarts een duurzame relatie met de 

patiënt gedurende de verschillende levensfasen. Op enig moment geeft 

of ontvangt een patiënt mantelzorg. Als huisarts ziet u de patiënt én de 

mantelzorger: op spreekuur, tijdens huisbezoeken, soms zijn ze allebei bij 

u ingeschreven. U ziet hoe het met de mantelzorger gaat, of er sprake 

is van overbelasting, en u kunt een rol spelen bij het signaleren ervan. In 

de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 is versterking van mantelzorg een 

uitgangspunt.

Deze digitale toolkit biedt u informatie en concrete handvatten over 

hoe u en uw medewerkers kunnen bijdragen aan de ondersteuning van 

mantelzorgers, zodat zij goed voor hun naaste kunnen blijven zorgen en 

niet overbelast raken.

Aandacht voor mantelzorg is ook een taak van 
de huisarts, want het komt de patiënt ten goede. 
Met uitval door overbelasting zijn we nog verder 
van huis.

Eelke ter Steege, huisarts, Groningen. Uit: De Dokter, september 2013

Toolkit Mantelzorg 
Waarom deze toolkit?

https://www.cvd.nl/wp-content/uploads/2016/11/ser.info303_toolkit_huisarts.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/toolkit-helpt-samenwerking-mantelzorgers-thuiszorg
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LOGISCHE OPLOSSINGSRICHTINGEN

  Vergroten van draagkracht

Mantelzorg is soms zwaar, maar veel mantelzorgers beleven ook genoegen aan het 
zorgen voor een ander of zijn er trots op. Hoe zorg je ervoor dat mantelzorg prettig en 
haalbaar blijft of weer wordt? De draagkracht van de mantelzorger speelt hierin een  
grote rol. Beroepskrachten kunnen hierin ondersteunen. 

UIT HET ONDERZOEK

Wat weten we al?
• Zorgopvattingen spelen een rol bij de stress die mantelzorgers ervaren (De Boer et al., 

2013). Zo spelen eerdere ervaringen, (gezins)waarden, historie, kwaliteit en aard van  
de relatie een rol in de zorgopvattingen die mantelzorgers hanteren (Tonkens, 2008)

• Onvoldoende balans tussen werk en mantelzorg (Van Echtelt et al., 2016). Maar 
liefst 57% ondervindt een (zeer) slechte balans tussen werk en mantelzorg (Werk en 
Mantelzorg, 2017). OP WEG NAAR VITALITEIT 

Het Expertisecentrum Mantelzorg ging aan de slag om, 
samen met mantelzorgers en beroepskrachten, te achter-
halen hoe een mantelzorger vitaal blijft. 
Op weg naar vitaliteit biedt een creatieve manier om te re-
flecteren op mantelzorg: met behulp van landkaarten. Je 
kunt deze landkaarten als beroepskracht gebruiken in het 
gesprek met mantelzorgers of je kunt er als mantelzorger 
zelf mee aan de slag.

Naar Op weg naar vitaliteit 3

TOOL

Op weg naar vitaliteitLandkaarten als ref lectietool voor mantelzorgers en mantelzorgondersteuners

https://www.movisie.nl/publicatie/weg-naar-vitaliteit
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LOGISCHE OPLOSSINGSRICHTINGEN

  Verminderen van de draaglast
• Uit het onderzoek blijkt dat 45% van de wijkteams nog onvoldoende toe 

komt aan het verbinden met nuldelijnszorg; informele netwerken, buurt-
hulp (Arum & van den Enden, 2018).

Bij het betrekken van vrijwilligers om de mantelzorger te ontlasten, 
spelen vragen over rollen en grenzen
• Vrijwilligers ervaren een toegenomen complexiteit van hulpvragen en een 

steeds ouder wordende doelgroep van cliënten die minder beroep kan 
doen op mantelzorg (NOV, 2018).

• Grenzen tijdens het doen van vrijwilligerswerk kunnen vervagen. Vooral bij 
cliënten die weinig mantelzorgers om zich heen hebben. Vrijwilligers voe-
len zich vaak verantwoordelijk als ze merken dat niemand anders kan on-
dersteunen en lopen daardoor risico om overbelast te raken (Grootegoed 
et al., 2018).

• Voor mantelzorgers is het niet altijd makkelijk om hulp van vrijwilligers in 
te schakelen. Mantelzorgers houden graag zelf de touwtjes in handen om 
te bepalen wie, wanneer de zorg verleent en op welke manier (Kruijswijk et 
al, 2013).

• Professionals vinden het onduidelijk welke rol de vrijwilliger heeft (Kruijs-
wijk et al., 2013).

• Er is geen continuïteit van vrijwilligers. Veel verloop en weinig vrijwilligers 
die langdurig kunnen ondersteunen (Dekker, 2017).

• Respijtzorg is onvoldoende bekend en aanwezig (Kromhout et al., 2018). 
Bij kortdurende zorg zou vrijwillige respijtzorg ingeschakeld, kunnen wor-
den om de mantelzorger te ontlasten. In veel gemeenten is het aanbod van 
verschillende typen respijtzorg echter niet goed bekend of niet beschik-
baar (Wijkteam interview; Scherpenzeel et al., 2017).

Veel handen maken licht werk. Een manier om ervoor te zorgen dat mantel- 
zorgers het prettiger en/of langer volhouden, is het vergroten van de draaglast. 
Zo wordt voorkomen dat alle taken bij één mantelzorger liggen en kan de man-
telzorger regelmatig worden ontlast. De draaglast verkleinen, kan door het ver-
sterken van het netwerk van de cliënt en/of mantelzorger, door het betrekken 
van de buurt of het betrekken van vrijwilligers. Bij alle drie zijn er obstakels. Van 
het ontbreken van sociale contacten tot de toegenomen complexiteit van hulp-
vragen waardoor vrijwilligers niet tegen hun taak zijn opgewassen. 

UIT HET ONDERZOEK

Het versterken van het sociaal netwerk van de cliënt en/of mantelzorger  
is lastig. 
• Mantelzorg leidt vaak tot eenzaamheid. 43% van de mensen die langdurig 

voor een ander zorgt, zijn eenzaam (Mezzo, 2013)
• 21% van de mantelzorgers van mensen met dementie ervaart geen steun 

van hun sociaal netwerk bij het verrichten van zorgtaken, indien dat nodig is 
(Van der Heide et al., 2018).

• Bij mantelzorgers van mensen met dementie, waarbij het aantal sociale 
contactmomenten is afgenomen, lijkt er een groter risico te bestaan op ont-
spoorde mantelzorg (significant vaker hun geduld verliezen (72%), schreeu-
wen (39%) of hun naaste ruw behandelen (5%) (Van der Heide et al., 2018).

Betrekken van de buurt van de cliënt: ‘noaberschap’ levert vaak 
organisatorische problemen op
• Buurtinitiatieven ervaren knelpunten in de samenwerking met gemeenten. 

Het sociaal domein wordt ervaren als een ingewikkeld speelveld (De Bruijn  
et al., 2016).
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AAN DE SLAG MET SOCIALE NETWERKEN
Een overzicht van 44 methoden die helpen om het sociale netwerk in 
kaart te brengen en te versterken.

Naar de publicatie 3

VRIJWILLIGERSKWADRANT
Welke typen vrijwilligers heeft uw organisatie in huis? Met het Vrijwilli-
gerskwadrant herkent u verschillende soorten vrijwilligers, zodat u daar-
op in kunt spelen. 

Naar de publicatie 3

TOOLS TOOLS

INFOGRAPHIC BURGERINITIATIEVEN 
Een bundeling van feiten en tips over burgerinitiatieven ofwel zorg- 
coöperaties uit de praktijk in een overzichtelijke infographic, inclusief 
verhalen en video’s van initiatiefnemers. Ter inspiratie.

Naar infographic 3

EN VERDER:
Ook de oplossingsrichtingen die zijn genoemd bij vraagstuk 1:
Betere samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn 3 en 
Benutten van digitale en technologische hulpmiddelen 3 kunnen 
oplossingen bieden voor dit vraagstuk.  

De 44 meest bekende  methoden verzameld

Aan de slag met sociale netwerken

naar VILans
kLIk hIer!

kLIk op een ITeM

8

1

5

BURGERINITIATIEVEN in zorg en welzijnWaT Is heT?
WaaroM? zoek InITIaTIeVen

oud of nIeuW?

WIe?

WaT Is heT?
1

WaaroM?
2

zoek InITIaTIeVen
3

oud of nIeuW?
4

WIe?5

hoe BeGIn je?
6

hoe GaaT heT GroeIen?

7

hoe deeL je kennIs?

8

Waar VInd je kennIs?

9

coLofon + LITeraTuur
*

VoorWoord
*

Overal in Nederland organiseren burgers diensten 

rondom zorg en welzijn. Deze diensten vergroten de 

leefbaarheid in een wijk of dorp. 
Wil je ook aan de slag? Laat je inspireren en 
informeren over de ’We-do-it-ourselves!’ beweging 

van burgers in zorg en welzijn. 

hoe BeGIn je?

hoe GaaT heT GroeIen?

3

4

2
Waar

daar

6

7
9

voor dummies

hoe deeL je kennIs?

Waar VInd je kennIs?

Verder

prInT

https://www.movisie.nl/publicatie/aan-slag-sociale-netwerken
https://www.movisie.nl/tool/wat-vrijwilligers-heeft-u-wilt-u
https://www.vilans.nl/producten/burgerinitiatieven-in-zorg-en-welzijn
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Na de dagelijkse wasbeurt van de verpleegkundige, 
heeft Ans hem aangesloten op de medicijnpomp. 
’s Avonds voor het slapen gaan ontkoppelt zij hem 
weer.

“ Eerst was ik daar heel onzeker over, hoe werkt zo’n 
pomp en als ik iets niet goed doe, wat dan? Maar 
na drie dagen meekijken met een verpleegkundige 
ging het goed. Ik vind het niet nodig daar twee 
keer per dag iemand voor te laten komen. Dit lukt 
mij ook.”

(Mantelzorger van partner)

Marjo Brouns van de Sprekende mantelzorgers vertelt hoe de 
fysiotherapeut en thuiszorg tips gaven.

Hoe geef ik op een 
goede manier zorg en 

ondersteuning aan 
mijn naaste?

Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met zorghandelingen, waarvoor 
ze niet altijd zijn toegerust. Daarnaast kunnen ze te maken krijgen met 
veranderend gedrag van hun naaste. Dit levert vaak vragen op. Wat kan ik 
wel en niet zelf in de zorg? Hoe ga ik om met boosheid van mijn naaste? 
Vragen waarbij beroepskrachten kunnen helpen. Daarnaast spelen er soms 
ook morele dilemma’s in het zorgen voor een naaste. 

3VRAAGSTUK 

https://youtu.be/KI5bYKlE3N4
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LOGISCHE OPLOSSINGSRICHTINGEN

  Beroepskrachten en mantelzorgers rusten elkaar 
toe op het gebied van zorghandelingen

Beroepskrachten kunnen mantelzorgers ondersteunen bij het uitvoeren van zorgtaken. 
Door tips te geven hoe een handeling gedaan kan worden, door iets voor te doen of door 
onzekerheid weg te nemen. Op hun beurt hebben mantelzorgers veel kennis over degene 
die zij verzorgen en misschien ook al veel ervaring in wat diegene wel of niet prettig vindt. 
Beroepskrachten en mantelzorgers kunnen elkaar dan ook toerusten als het gaat om zorg-
handelingen. Toch wordt elkaars kennis vaak onvoldoende benut.

UIT HET ONDERZOEK

Factoren die kennisuitwisseling belemmeren
• De helft van de mantelzorgers ervaart niet altijd de mogelijkheid om mee te beslissen 

over de zorg (De Klerk et al., 2017).
• Uit praktijkervaring weten we dat mantelzorgers soms geneigd zijn om zorg voor de 

cliënt onnodig over te nemen. Dit kan ten koste gaan van zelfredzaamheid van de cliënt 
dan wel de balans van de mantelzorger. Beroepskrachten kunnen hierover het gesprek 
aangaan.

Goed voorbeeld
• Sommige wijkverpleegkundigen mogen in de beginfase meer zorg geven dan geïndi-

ceerd. Die tijd gebruiken ze om het netwerk in beeld te krijgen of mantelzorgers iets aan 
te leren. Zo hielp de geïnterviewde verpleegkundige aan de mantelzorger hoe zij steun-
kousen kon aantrekken. Daardoor is later minder of geen thuiszorg meer nodig (Praktijk-
ervaring).

E-LEARNING GOED IN GESPREK 
Om elkaar goed te kunnen helpen, is het belangrijk om te 
weten wat de ander wil en welke behoeften er zijn. Met 
de e-learning ‘Goed in gesprek’ leer je aan de hand van 22 
vragen meer over hoe je goed in gesprek gaat en misver-
standen kunt voorkomen. 

Naar de e-learning 3

TOOL

https://free-learning.nl/modules/goed-in-gesprek/start.html
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LOGISCHE OPLOSSINGSRICHTINGEN

  Beroepskrachten en mantelzorgers rusten elkaar 
toe op het gebied van veranderend gedrag  
van de naaste/cliënt

Boosheid, agressie of juist vaker emotioneel. Iemand die ziek is, minder zelfredzaam of 
mobiel is, of bijvoorbeeld lijdt aan dementie kan ander gedrag gaan vertonen. Voor man-
telzorgers is het soms lastig om hiermee om te gaan. Ze kunnen hierdoor onzeker worden, 
hun geduld verliezen of emotioneel onder druk komen staan. Beroepskrachten hebben 
kennis en interventies tot hun beschikking om mantelzorgers te leren om te gaan met dit 
veranderend gedrag. Dit kan hen helpen de zorg langer op een goede manier vol te houden.  
En ook hier geldt dat mantelzorgers ook de beroepskrachten kunnen adviseren. Zij kennen 
hun naaste immers goed en weten wat wel en niet werkt in de omgang.

UIT HET ONDERZOEK

Ontspoorde mantelzorg
• Een op de drie mantelzorgers geeft toe weleens zijn of haar geduld te verliezen bij het 

verzorgen van de hulpbehoevende en 9% geeft toe dat dit kan leiden tot schreeuwen of 
ruwe behandeling van de hulpbehoevende (De Klerk et al., 2015). Vooral bij mantelzor-
gers die zorgen voor iemand met dementie komt dit voor.

Gebrek aan kennis
• Mantelzorgers die iemand met een psychisch/ psychosociaal probleem helpen vinden 

zichzelf dikwijls onkundig (De Klerk et al., 2015).
• Personeelsgebrek leidt tot gebrek aan uitvoering van de interventies voor alle kwetsbare 

ouderen met dementie en hun mantelzorgers die problemen ervaren bij het omgaan met 
de beperkingen in dagelijkse activiteiten (Graff, 2018).

DEMENTIEZORG VOOR ELKAAR 
Het programma Dementiezorg voor elkaar biedt op hun 
website verschillende tools en instrumenten die kunnen 
helpen bij onbegrepen gedrag. 

Naar de website 3

TOOL

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/vraag-van-de-maand-onbegrepen-gedrag/
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LOGISCHE OPLOSSINGSRICHTINGEN

  Mantelzorgers en beroepskrachten gaan het 
gesprek aan over morele dilemma’s

Wie voor een ander zorgt, kan te maken krijgen met morele dilemma’s. Dat zijn dilemma’s 
waarbij waarden en normen een rol spelen. Zo kunnen waarden over wat goede zorg is, 
verschillen. En soms  is wat een goede keuze is voor jou, niet de beste keuze voor degene 
voor wie je zorgt of andersom. Er is vaak weinig aandacht voor de morele dilemma’s die 
mantelzorg met zich meebrengt. Mantelzorgers en beroepskrachten ervaren ze wel, maar 
spreken er niet over (Kruiswijk et al., 2017). Doordat de onderliggende waarden en normen 
onbesproken blijven, praten betrokkenen soms langs elkaar heen. Door met elkaar in ge-
sprek te gaan, worden misverstanden voorkomen en ontstaat er meer begrip voor elkaars 
keuzes en aanpak. 

UIT HET ONDERZOEK

Morele dilemma’s die spelen
• Het is niet altijd duidelijk wiens belang op de voorgrond staat in de zorgsituatie (cliënt of 

mantelzorger).
• Waarden over wat goede zorg is kunnen verschillen.
• Niet elke mantelzorger heeft het gevoel dat taken en rollen onderling tussen mantelzor-

gers/naasten op een goede manier verdeeld zijn. DRAAI HET EENS OM
De publicatie Draai het eens om geeft mantelzorgers en 
beroepskrachten meer inzicht in morele dilemma’s en hoe 
je hierover in gesprek kunt gaan. 

Naar de publicatie 3

TOOL

Draai het eens omAan de slag met morele dilemma’s in de mantelzorg

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Draai-het-eens-om%20%5BMOV-12268672-1.0%5D.pdf
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