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Programma 

• Introductie en cijfers  

 

• Verwachtingen en beperkingen van de mantelzorger 

 

• Verwachtingen en beperkingen van de professional 

 

• Kansen, sociale kaart en tips 
 

 

 

18.00 uur: Afsluiting en borrel in de foyer 



Wie zit er in de zaal? 

Mantelzorger 

Huisarts 
praktijk 

Maatschappelijk/ 
Welzijnswerk 
Geestelijke verzorging 

Beleid, 
Management 
 

Ouderen      
(vertegenwoordiging) 

Verpleging 
verzorging ??? 



Wie zit er in de zaal? 

Mantelzorger 

Huisarts 
praktijk 

Beleid, 
Management 
 



Wat is mantelzorg? 

De zorg die mensen bieden aan een naaste,  

deze zorg wordt vrijwillig en 

niet vanuit een bepaald georganiseerd verband geboden  

door mensen die al voor het ontstaan van de zorgvraag  

een bepaalde sociale relatie met elkaar hadden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: http://www.invoeringwmo.nl/onderwerpen/mantelzorg 



Wat is mantelzorg? 

 
Bron: http://www.invoeringwmo.nl/onderwerpen/mantelzorg 

Gebruikelijke zorg:  

Normale, dagelijkse zorg die partners, ouders en/of  

inwonende kinderen geacht worden te bieden.  

Afdwingbaar 

 

Mantelzorg: 

Overschrijding van de normale (gebruikelijke) zorg in  

zwaarte, duur en/of intensiteit 

Niet afdwingbaar 

 



Hoe beleef je mantelzorg? 

 
Bron: Hulp Geboden. Sociaal en Cultureel Planbureau  2014   



Het speelveld 

 
Bron: www.invoormantelzorg.nl 



Waarom samenspel? 

Mantelzorger: 

Informatie 

Signaleren  

Vertrouwen winnen cliënt/professional 

 

Professional: 

Kennis en kunde 

Netwerk 



Achtergrond 

Hervormingen langdurige zorg: 

• Langer thuis blijven wonen 

• Betrokkenheid in samenleving stimuleren 

• Financiële houdbaarheid van langdurige zorg 

 





Veel mantelzorgers 

 
Bronnen: www.mezzo.nl /  SCP Informele zorg in Nederland, 2013 en GGD Hollands Midden, Volwassen- en ouderenpeiling  2012.   

25% volwassen bevolking is mantelzorger 

 

20% volwassen bevolking:  

 > 8 uur per week en/of 

 > 3 maanden  

   

 

 

Tot 2025: stijging aantal mantelzorgers 
 
  
 

http://www.mezzo.nl/


 
Bronnen: www.mezzo.nl /  SCP Informele zorg in Nederland, 2013 en GGD Hollands Midden, Volwassen- en ouderenpeiling  2012.   

60% = vrouw 

50% = 45-65 jaar 

13% = zwaar belast of overbelast 

71% = combineert zorgtaken met betaald werk 

 

 

Oudere mantelzorgers: 

• Aantal stijgt sterk 

• Besteden gemiddeld twee keer zoveel uur aan 

mantelzorg dan volwassenen 
  
 

Wie is de mantelzorger? 

http://www.mezzo.nl/


Voor wie zorgt de mantelzorger? 
 

(Schoon)ouder:   40% 

Partner   18% 

Kind:    11% 

Ander familielid:  15% 

Vriend, buren, kennis:  17% 
 
 
Cijfers wisselen per doelgroep: ouderen, chronisch zieken, uit/thuiswonend 

Bron: www.mezzo.nl 

 



Taken 

 

Bron: volwassen- en ouderenpeiling  2012. GGD Hollands Midden 

 



Waarde 

• Liefde en genegenheid  

• Betere conditie  

• Gezonder voelen  

• Geluk 

• Voldoening en plezier 

 



Belasting 

Bron: volwassen- en ouderenpeiling  2012. GGD Hollands Midden 

 

“Een op de zeven mantelzorgers voelt zich zwaar belast” 



Verwachtingen en beperkingen 

Deel 1: De mantelzorger 

• Film: ‘Als het niet meer zonder zorgen kan’ 

• Presentatie Ludwien Wassink 

 

 

Deel 2: De professional 

• ‘Het spreekuur van dokter Been’ 

• Discussie 

 
https://www.youtube.com/watch?v=w8NraYhHcPU 
https://www.youtube.com/watch?v=1vgrJqGfz-M   

https://www.youtube.com/watch?v=w8NraYhHcPU
https://www.youtube.com/watch?v=w8NraYhHcPU
https://www.youtube.com/watch?v=1vgrJqGfz-M
https://www.youtube.com/watch?v=1vgrJqGfz-M
https://www.youtube.com/watch?v=1vgrJqGfz-M
https://www.youtube.com/watch?v=1vgrJqGfz-M
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Inhoud presentatie 

• Signalen van overbelasting 

• Factoren van overbelasting 

• Stappenplan preventie 

• Meetinstrumenten overbelasting 

• Praktische tips 

 

 



Signalen van overbelasting 

• Lichamelijke  

• Psychische 

• Gedrag 

 



 
 Risicogroepen 
 

• Oudere mantelzorgers 

• Werkende mantelzorgers 

• Allochtone mantelzorgers 

• Jonge mantelzorgers 

 



Aandoeningen met risico op overbelasting 

• Dementie 

• Psychiatrische problemen 

• Beperkingen: lichamelijk en/ of 

verstandelijk 



Stappenplan preventie 



 
 • Meetinstrument van 

overbelasting mantelzorg 

 

• ‘EDIZ’ >> Ervaren Druk Informele 

Zorg is een wetenschappelijk 

gevalideerd instrument  

• In kaart brengen ervaren druk 

mantelzorger  

• Waar nodig interventie te kunnen 

doen op risico overbelasting 

 



Ervaren Druk Informele Zorg 

  Deel 1: Ervaren Druk Informele Zorg (EDIZ) 1. 2. 3. 4. 5. 
    

Klopt 

helema

al niet 

Klop

t 

niet 

Klopt 

min of 

meer 

Klopt 

Klopt 

helem

aal 

1 
Door de situatie van mijn naaste kom ik te weinig aan 

mijn eigen leven toe. 
          

2 

Het combineren van de verantwoordelijkheid voor mijn 

naaste en de verantwoordelijkheid voor mijn werk en/of 

gezin valt niet mee. 

          

3 
Door mijn betrokkenheid bij mijn naaste doe ik anderen 

te kort. 
          

4 Ik moet altijd maar klaarstaan voor mijn naaste.           

5 Mijn zelfstandigheid komt in de knel.           

6 De situatie van mijn naaste eist voortdurende aandacht.           

7 
Door mijn betrokkenheid bij mijn naaste krijg ik 

conflicten thuis en/of op mijn werk. 
          

8 De situatie van mijn naaste laat mij nooit los.           

9 
Ik voel mij over het geheel genomen erg onder druk 

staan door de situatie van mijn naaste. 
          

  EDIZ score . . . .  Punten           

. 



Deel 2: Aandachtspuntenlijst mantelzorgondersteuning Knelpunten? Behoefte aan 

ondersteunin

g? 

Is er al 

ondersteuning

? 

  Doornemen samen met de mantelzorger! ja nee ja nee ja nee 

Informatie Bekendheid met het ziektebeeld             

  Omgaan met medicatie             

  Omgaan met probleemgedrag             

  
Omgaan met crisissituaties, complicaties of wisselend beloop 

van de ziekte 
            

Emotioneel 
Relatie met degene voor wie wordt gezorgd (verandering in de 

relatie, grenzen, beslissingen nemen) 
            

  
Motivatie om te zorgen (goede band, plicht, 

verantwoordelijkheidsgevoel) 
            

  
Steun/waardering van en communicatie met sociaal netwerk en 

hulpverlening 
            

  Mogelijkheden voor ontspanning             

  
Klachten (stress, schaamte, angst, woede, slaapproblemen, 

piekeren, schuldgevoel, zelfvertrouwen) 
            

Praktisch Wonen, vervoer, afstand             

  Mobiliteit, belemmerende lichamelijke klachten             

  Belasting door combinatie eigen huishouden, gezin, werk             

Aandachtspunten lijst mantelzorgondersteuning  



Verwachtingen en beperkingen 



Verwachtingen en beperkingen 





 
 
 
 
 
 
Waarom aandacht voor mantelzorg? 



 
 
Praktische tips 
 

• Respijt zorg: respijtwijzer 

• Praktijkkaart mantelzorg 

• Huisartsen toolkit  

• Noodplan 

• Bureau Informele Zorg 071- 516 1445  



nuttige websites en links   

• https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/ser.info303_Praktijk

kaart_mantelzorg.pdf 

• http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/instrument-

toolkit-mantelzorg-in-de-huisartsenpraktijk.html 

• http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/M

eetinstrument_belasting_EDIZ_met_instructie.pdf 

• Leiden: www.mantelzorgleiden.nl   

• Sociale Wijkteams: 

http://gemeente.leiden.nl/themas/wmo/sociaal-wijkteam/ 

• Leiderdorp: www.mantelzorgleidendorp.nl,  

• Sociaal Team Leiderdorp: http://www.sociaalteamleiderdorp.nl 

• Organisatie voor mantelzorgondersteuning: www.mezzo.nl 

 

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Meetinstrument_belasting_EDIZ_met_instructie.pdf
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Meetinstrument_belasting_EDIZ_met_instructie.pdf
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Meetinstrument_belasting_EDIZ_met_instructie.pdf
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Meetinstrument_belasting_EDIZ_met_instructie.pdf


Tips voor gemeenten 
Beleid: 

• Betrek MZ en onderzoek de vraag achter de vraag  

• Maak werk van waardering voor mz en preventie van overbelasting 

• Veranker eigen regie en keuzevrijheid, zorg voor actieve participatie 

van MZ 

• Investeer in samenwerking tussen formele en informele zorg  

 

Organisatie: 

• Geef informatie, advies, educatie 

• Faciliteer emotionele steun 

• Zorg voor passende respijtzorg  

• Regel praktische en materiële hulp voor mantelzorgers  

• Vind en bind vrijwilligers  

Transitiebureau WMO, nov 2014 



Tips voor profs 

1. Weet wie in uw praktijk mantelzorgers zijn 

  (vraag, codeer, nodig uit) 

2. Let op ondersteuningsbehoefte en signalen van overbelasting 

 (doorvragen, lichamelijk klachten, vragenlijst) 

 (signalen door anderen, verzorging, VPK) 

3. Bied een luisterend oor  

 (serieus nemen, informeren en betrekken bij beleid) 

4. Wijs op belang zorgen voor de eigen gezondheid 

 (stimuleren steun te vragen, ontspanning te zoeken) 

5. Verwijs naar instanties 

 (steunpunt mantelzorg, gemeenten, vrijwilligers, MEE) 

LHV, Toolkit mantelzorg, 2011 




