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Betrekken van de mantelzorger
Mantelzorg kracht:

Mantelzorg last:

• Relatie

Objectieve last:
• Wat?
• Hoeveel uren?
• Welke praktische problemen?
• Fysieke problemen?
Subjectieve last:
• Coping stijl
• Acceptatie
• Motivatie

• Waardering en
ondersteuning
• Eigen gezondheid
• Financiële situatie

De ervaring van last in de directe omgeving
• Verschuiving in gezondheidszorgbeleid
Intramurale zorg

Extramurale zorg

• Familie/partner neemt (gedwongen) rol van mantelzorger
Eigen gezondheid neemt af
Mantelzorger last neemt toe

Sociaal leven krimpt in
Welzijn vermindert

Verminderde kwaliteit van leven van de persoon met de
Ruth
Dalemans aandoening en toenemende depressieve symptomen
chronische

Gevaar van inperken, verminderen participatie mantelzorger
Werk en onderwijs

Vrije
tijdbesteding

Familie
contacten

Mantelzorger
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Gevaar van inperken, verminderen participatie mantelzorger

Familie contact

Zorg dragen
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Gevaar van inperken, verminderen participatie mantelzorger

Zorg
dragen
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De relatie tusssen sociale ondersteuning en
levenstevredenheid in mantelzorgers van PMA
Adriaansen (2011) : onderzoek naar relatie tussen sociale ondersteuning en levenstevredenheid
Methode: prospectieve cohort studie (n=180) met metingen 2 maanden na ontslag, 1 jaar en
drie jaar na de beroerte gemeten met de Social Support List, Life Satisfaction Questionnaire en
Caregiver Strain Index.
Resultaten:
• Sociale ondersteuning neemt significant af doorheen de tijd.
• Hoe hoger belasting van de mantelzorger hoe lager de levenstevredenheid.
• Sociale ondersteuning wordt geassocieerd met hogere levenstevredenheid

Course of social support and relationships between social support and life satisfaction in spouses of patients with stroke in the chronic phase.
(Adriaansen, 2011)

Third-party disability: ervaringen van familieleden
Het ICF beschrijft ‘third-party disability’ als de beperkingen ervaren door de significant other als gevolg van de
gezondheidstoestand van een familielid.
Onderzoek naar de ervaren `third-party disability` bij afasie a.d.h.v. een systematicreview
Aanpak: PubMed, CINAHL en 3 andere databanken werden onderzocht op peer-reviewed studies over hoe afasie

het leven van familieleden beïnvloedt. Gegevens uit relevante studies die voldeden aan de inclusiecritera werden
opgenomen en in kaart gebracht in het ICF model.
Resultaten:

Weinig consensus tussen de verschillende studies, incompleet inzicht in de aard van third-party disability.
Gevolgen van afasie voor de familie is nog een onbekend terrein dat verder onderzocht dient te worden.

Grawburg M1, Howe T, Worrall L, Scarinci N. (2013)Third-party disability in family members of people with aphasia: a systematic review. Disability and Rehabilitation. 35
(16):1324-41, doi: 10.3109/09638288.2012.735341

Doelen van familieleden tijdens de revalidatie
Howe et al. (2012) deden onderzoek naar doelen van familieleden tijdens de revalidatie
Aanleiding: Afasie beïnvloedt het leven van familieleden. Er is nood aan inzicht in behandeldoelen van familieleden
Doel: Inzicht verwerven in revalidatiedoelen die familieleden hebben voor zichzelf.
Methode: 48 familieleden namen deel aan semigestructureerde diepte-interviews om hun eigen revalidatiedoelen in beeld te brengen. Data-analyse
via Kwalitatieve content analyse
Resultaten:
7 thema`s kwamen naar boven:
1. Het betrokken worden in de revalidatie
2. Het krijgen van hoop en positiviteit
3. Het in staat zijn om te communiceren met de persoon met afasie en
4. Het behouden van de relatie met de persoon met afasie
5. Het krijgen van informatie
6. Het zorg hebben voor hun eigen welzijn
7. Het in staat zijn om om te gaan met de nieuwe verantwoordelijkheden.
Sommige deelnemers gaven aan dat ze op een bepaald moment binnen de revalidatie geen enkel doel voor zichzelf hadden.

Familie gedreven aanpak nodig waarin doelstellingen van familieleden worden meegenomen in
de revalidatie
Howe, T., Davidson, B., Worrall, L., Hersh, D., Ferguson, A., Sherratt, S. , Gilbert, J. (2012) ‘You needed to rehab … families as well’: family members’ own goals for aphasia rehabilitation. International Journal of Language &
Communication Disorders, 47(5)
https://doi.org/10.1111/j.1460-6984.2012.00159.x

Relatie therapeut- mantelzorger
• Mantelzorger: Kent je cliënt en de gevolgen van zijn
beperkingen vaak het best :
• Heeft tijd nodig om angst, ellende te verwerken
• Heeft tijd nodig om om te leren gaan met de nieuwe situatie en zich aan te
passen in iedere nieuwe fase van herstel
• Moet eigen keuzes kunnen maken

• Therapeut neigt soms de kennis en ideeën van de
mantelzorger die relevant is voor therapie te
vergeten/te ontkennen/uit te sluiten
• Therapeut heeft een rol in het ondersteunen van de
mantelzorger en het voorkomen van problemen.
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Mantelzorg last

Mantelzorg kracht

Mantelzorgkracht

Mantelzorglast

Doel: mantelzorg last verminderen en mantelzorg kracht vermeerderen
Hoe?
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Betrekken van cliënt en mantelzorger
participatieladder

Betrokkenheid
Invloed
vergroten

Cirkel van
Invloed
Accepteren
Prioriteren
Besluiten
Doen

Externe
attributie
Weerstand
Passiviteit
Klagen
Roddelen

Covey, 2001

Opdracht : ga in gesprek met je buurvrouw/man

1
Welke behoeftes
heb jij in de zorg
van een dierbare
en wordt hier aan
voldaan?

2
Hoe vergroot jij je
cirkel van invloed in
het zorgproces van
een dierbare?

Rekening houden met behoeftes
Behoefte = een fysisch of psychisch tekort
Behoefte is het verlangen of de wens, om een gevoel of een werkelijk tekort op te lossen.

Maslow, A.

Behoeftes van mantelzorgers
• De behoeftes van families van cliënten met hersenletsel kan men volgens Kreutzer, Serio en Berquist (1994)
verdelen:

1.

2.

Informatie:

• over de toestand van de getroffene patiënt, volledige informaties over de ziekte, de rehabilitatie van de patiënt, de
voortgang, de lichamelijke problemen of de prognose.
• over de financiële ondersteuning
• over professionele dienstverleningen

Communicatie:

• goede, open en duidelijke communicatie tussen deskundige en de omgeving
• met een duidelijke noodzaak vragen beantwoord te krijgen, eerlijke antwoorden te verkrijgen,
• belang dat professionals goed luisteren, uitleg geven op een begrijpelijke manier

• Cameron, J. et al (2012) (timing it right framework) beschrijft, dat de informatie met betrekking tot de
gezondheidstoestand vooral in de acute/ posttraumatische fase belangrijker is dan emotionele behoeftes.
De sociale ondersteuning en de emotionele behoeftes komen op een later tijdstip naar voren.

Taken logopedist/klinisch linguïst
Anamnese:
•klachten
•de hulpvraag
•de persoon leren
kennen en begrijpen

Onderzoek:
•naar de aard en
ernst van de
taalstoornis
•gevolgen voor
participatie in het
dagelijkse leven

Evaluatie

Begeleiding :
•van het
cliënt(systeem) in
veranderde
omstandigheden
•zorgomgeving

Behandeling:
•reactivatie
•reorganisatie
•compensatie

Doel van de richtlijn
beoogt de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde
zorg aan PMA en hun omgeving te verbeteren.

Richtlijn afasie (2015)

Uitgangsvraag 8. Wat is de beste manier om de persoon met afasie en
de direct betrokkenen voor te lichten over afasie en de gevolgen ervan?
Aanbeveling:
33. De logopedist informeert de persoon met afasie én direct betrokkenen over
de aandoening, prognose, behandelmogelijkheden en behandelplan, afgestemd
op individuele behoefte, mondeling en daarbij op de juiste wijze schriftelijk
ondersteund. Suggesties zijn te vinden in bijlage 8A.
34. De logopedist herhaalt informatie regelmatig: te beginnen in de acute fase en
in ieder geval bij het starten in elke volgende fase van het afasie-zorgpad waarbij
nieuwe en verdiepende informatie kan worden toegevoegd. Dit geldt zowel voor
de persoon met afasie als voor de direct betrokkenen.
35. De logopedist informeert bij de direct betrokkenen vanaf de acute fase tot in
de chronische fase naar eigen wensen en behoeften wat betreft informatie en
ondersteuning in relatie tot de persoon met afasie. Speciale aandacht dient uit te
gaan naar jonge kinderen en adolescenten van persoon met afasie. Suggesties zijn
te vinden in bijlage 8A.
36. De logopedist past gedrukt voorlichtingsmateriaal aan voor de persoon met
afasie. De aanbevelingen uit de aanpassingssleutel in bijlage 8B kunnen hiervoor
worden gebruikt.

Family Needs Questionnaire (1989)
Family Needs questionnaire vertaald naar het Nederlands Dalemans, Overländer, Knors (2009)

• De FNQ inventariseert de behoeftes van een familie met een hersenletsel
en in hoeverre aan de behoeftes zijn voldaan binnen de zorg.
• 40 vragen - 6 domeinen:
•
•
•
•
•
•

Informatie over de gezondheid
Emotionele ondersteuning
Instrumentele ondersteuning
Professionele ondersteuning
Ondersteuning vanuit het sociaal netwerk
Betrokkenheid in de zorg

Family Needs Questionnaire
Family Needs questionnaire vertaald naar het Nederlands Dalemans, Overländer, Knors (2009)

Family Needs Questionnaire
Family Needs questionnaire vertaald naar het Nederlands Dalemans, Overländer, Knors

Family Needs Questionnaire
Family Needs questionnaire vertaald naar het Nederlands Dalemans, Overländer, Knors

Opdracht: Bekijk de FNQ kritisch
OPDRACHT
• Zijn alle vragen helder?
• Is er overlap tussen de vragen?
• Kunnen er nog vragen geschrapt
worden?

Implementatie FNQ
Wie
Wanneer

Wie binnen het
team?
Wanneer
afnemen?

Terugkoppeling team
Terugkoppeling
Hoe verloopt
terugkoppeling Hoe verlopen
binnen het
acties naar de
team?
mantelzorger
naar aanleiding
van resultaten
FNQ

Implementatie FNQ
Wie?
Wanneer?
Terugkoppeling team?
Terugkoppeling ?

mentimeter

Mantelzorglijn
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/balanstest

Aangepaste zorg in verschillende fasen

• Ondersteuning aangepast aan de fase van het
proces
• Step by step aanbieden van informatie,
• Partner conversatie (PACT, Wielaert, S.),
learning skills
• Aanbieden van partnercursussen
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Betere communicatie tussen mantelzorger, cliënt en professional

Goeie Snap van elkaar“ 7 jarig project in samenwerking met
HU
Dr. Ruth Dalemans

Betrekken van mantelzorgers
Multidisciplinaire benadering: wie doet wat wanneer?
Integreer ondersteuning voor de mantelzorger in je therapieplan
Ga na hoeveel EN hoe vaak informatie nodig is voordat het insijpelt
Gebruik kennis, ervaring en ideeën van de mantelzorger, LUISTER EN WEES CREATIEF
WEES ALERT OP TEKENS VAN OVERBELASTING

Betrekken van mantelzorgers
WEES ALERT OP TEKENS VAN OVERBELASTING
Misbruik van
alcohol en
medicijnen
Bedroefd
zijn

Niet meer genieten
van dingen die je
eerder leuk vond

Overprikkeld

Snel geïrriteerd
of boos

Fysieke
problemen

Constant piekeren
Teveel of te
weinig slaap

Veel hoofdpijn

Gewichtsverlies- of
toename

Altijd
moe zijn

Betrekken van mantelzorgers
Multidisciplinaire benadering: wie doet wat wanneer?
Integreer ondersteuning voor de mantelzorger in je therapieplan
Ga na hoeveel EN hoe vaak informatie nodig is voordat het insijpelt
Gebruik kennis, ervaring en ideeën van de mantelzorger, LUISTER EN WEES CREATIEF
WEES ALERT OP TEKENS VAN OVERBELASTING
Gebruik de FNQ om behoeften en de mate waarin hieraan voldaan wordt, te monitoren

BEING CAREGIVER is: being partner and
CO-THERAPIST

and

CO-CLIENT

Thank
you
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Interesting links, opgevraagd op 9 september 2014:
About Goeie Snap van elkaar: http://www.hersenletselenmantelzorg.nl/Content.aspx?PGID=ca841d4f-a1da-47f4-9175-e14c333cf26b
Family needs questionaire http://www.tbims.org/combi/fnq/fnqbg.html
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www.expertisecentrummantelzorg.nl/ (information and free downloads)
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http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Een_ecogram_maken.pdf
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https://www.youtube.com/results?search_query=CAREGIVING+APHASIA (VIDEO’S ON CAREGIVING)
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file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Tiplijst%20voor%20mantelzorgers.pdf
Howe, T., Davidson, B., Worrall, L., Hersh, D., Ferguson, A., Sherratt, S. , Gilbert, J. (2012) ‘You needed to rehab … families as well’: family members’ own goals for aphasia rehabilitation. International Journal of Language &
Communication Disorders, 47(5)
https://doi.org/10.1111/j.1460-6984.2012.00159.x

