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Waarom? 
 

Familie beïnvloedt het proces en de uitkomsten van zorg 
(Reifman, 1995; Cohen, 1988; Kaakinen et al, 2003; Romito et al, 2013; Luttik et al 2005) 

 
Ziekte en gezondheid zijn van invloed op alle familieleden 
(Visser et a, 20014; Arestedt, Persson & Benzein, 2014) 

 
  

 
  

 



Begrip Familiezorg (mantelzorg) 

§ Zorg die rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie 

§ Zorg verleent door een of meer familieleden (mantelzorg) 
aan de patiënt/cliënt 

§ Niet in het kader van een hulpverlenend beroep 

Uit: Methode Famiilezorg, Exfam Tilburg 



Familiezorg-ondersteuning 
 

Families waarin ‘zorg’ een centraal thema is 
geworden, vragen om ondersteuning gericht op het 

leren met elkaar omgaan in een nieuwe situatie 

Uit; Methode Famiilezorg, Exfam Tilburg 



Familiezorg-ondersteuning 
 

‘wanneer een familie iets ernstigs meemaakt, zoals 
bv de confrontatie met kanker, en ze praten 

daarover met elkaar, kunnen ze zowel individueel 
als gezamenlijk beter omgaan met de zorgsituatie 

en dat leidt tot minder stress’ 

Uit; Methode Famiilezorg, Exfam Tilburg 





Context 
§  Toenemende vergrijzing en daarmee toenemende behoefte aan zorg 

§  Aandacht voor kostenbeheersing (bezuinigingen) 

§  Van verzorgingsstaat naar participatie samenleving 

§  Transitie van overheids- naar gemeentelijke verantwoordelijkheid 
 
 
 
 
§  Er wordt een toenemend beroep gedaan op; 

-  Eigen verantwoordelijkheid/zelfregie en zelfmanagement  
-  Het sociale netwerk van mensen tbv samenredzaamheid  
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Missie UMCG 

Onze regio – heel Noord-Nederland – kent relatief veel (chronische) 
ouderdomsgerelateerde ziekten. Met onze focus op Healthy Ageing zijn wij voor 3,5 
miljoen inwoners:  
§  het ziekenhuis voor complexe zorg en complexe patiënten;  
§  de academische werkplaats voor onderzoek;  
§  de organisatie voor wetenschappelijk onderwijs en opleiding in de geneeskunde, 

tandheelkunde en bewegings- wetenschappen;  
§  de partner in netwerken van collega-zorginstellingen, huisartsen en andere 

zorgverleners, en private ondernemingen, gericht op kwaliteit en continuïteit van zorg.  
 
Behandeling in het UMCG vindt plaats als dat moet, maar als het kán gebeurt dat 
elders. Maar vooral vragen we ons af: 
 
Wat is er nodig om iemand de regie over het eigen leven te 
laten behouden? En: hoe organiseren we dat? Daar zijn ook 
vele eerstelijns zorgverleners en lokale overheden bij 
betrokken.  
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Familie is 
belangrijkste 

partij om dit te 
bereiken 
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Ik krijg veel waardevolle kennis van families die 
ik in mijn werk kan gebruiken 

52% 
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Family Nursing 



Familiezorg-ondersteuning 
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Bouwstenen  
Familiezorg-ondersteuning 

§ De Zorgtriade 

§ Het Genogram 



De Zorgtriade 
Zorgvrager 

Zorgverlener Familie/mantelzorg 

Uit; Methode Familiezorg, Exfam Tilburg  



Het Genogram 



Het genogram  
brengt het familienetwerk in kaart 
 
is een middel om gegevens mbt familie te 
verzamelen en overzichtelijk neer te zetten, 

levert een globaal beeld van een gezin en de 
relatiepatronen binnen een gezin en/of over 
verschillende generaties 



Casus 
§ Dhr Albers (80) wordt opgenomen op de afd Chirurgie van 

het UMCG 

§ Hij heeft diabetes en wordt geopereerd aan zijn diabetische 
voet 

§ Hij wordt gebracht door zijn dochter (53) 
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Verpleegkundige diagnosen 
 
 
Wat is hier aan de hand? 
 
•   Zorg rondom diabetes en de operatie  

Maar ook; hoe verder thuis? 
 
•  Risico op instabiele glucose waarden 
•  Zelfzorgtekort in ….. 
•  Risico op overbelasting mantelzorger 



Maatschappelijke opdracht 

 Familie zien, erkennen en er mee in gesprek gaan!!! 



Een prachtig vooruitzicht!! 

Ondersteuning van patiënt en familie 



M.L.Luttik, m.l.a.luttik@pl.hanze.nl 
E. Schoemaker, j.e.schoemaker@pl.hanze.nl 



Maatschappelijke opdracht 

Familie doet er toe………… 
 
……..en wij als professionals   
moeten daarbij helpen 



 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo  



Werkgroep Familiezorg 



Werkgroep Familiezorg 
§ Familie voelt zich welkom 
§ Familie voelt zich gezien en gehoord 
§ Familie voelt zich erkend als (gespreks-) partner in de zorg 

voor de patiënt 
§ Familie wordt, indien mogelijk en wenselijk, betrokken bij de 

organisatie en uitvoering van de zorg 
§ Familie voelt zich ondersteunt in het leren omgaan met de 

zorgsituatie 
§ Familie voelt zich voorbereid en competent m.b.t. de zorg 

voor de patiënt na het ontslag 



Gezondheid vlgs Huber 
 

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je 
eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en 

emotionele uitdagingen van het leven.’ 
 
 

Gezondheid als het dynamische vermogen van mensen om 
zich met veerkracht (resilience) aan te passen, en zelf/samen 

regie te voeren over hun welbevinden. 


