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Waarom? 
 
Van verzorgingsstaat  
 
 

           naar participatiesamenleving 
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Waarom? 
 
 
Echtpaar 80+, twee kinderen, dochter woont in de buurt, zoon niet.  
 
Vader beginnend dementerend en moeder fysiek toenemend beperkt 
als gevolg van haar reuma, zou eigenlijk voor OK moeten maar.... 
 
Dochter lijkt te zwaar belast, ouders willen haar niet overbelasten 
maar accepteren liever geen hulp van "vreemden". 
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Waarom? 
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In	Brabant	zijn	,enduizenden	mantelzorgers	overbelast,	laten	zorgorganisa,e	
ZuidZorg	en	de	GGzE	weten	aan	Omroep	Brabant.	Het	komt	onder	meer	door	
de	bezuinigingen	in	de	zorg.	Door	de	hoge	werkdruk	krijgen	
mantelzorgers	psychische	klachten,	zoals	oververmoeidheid,	lusteloosheid	en	
depressiviteit.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ANP,	08-11-2015	



Waarom? 
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Groei	langdurend	ziekteverzuim	na	starten	met	mantelzorg	
Starten	met	informele	hulp	vergrooFe	het	risico	op	langdurend	verzuim.	In	jaar	T
+3	was	18%	van	de	werkenden	die	met	mantelzorg	waren	begonnen	minimaal	
twee	weken	ziek,	tegen	12%	van	de	niet-helpenden	

	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	Uit;	Josten	&	De	Boer.	‘Concurren;e	tussen	mantelzorg	en	

	 	 	 	 	 	 	 	 	betaald	werk’,	SCP,	Den	Haag,	2015	



Waarom? 
 
Familie beïnvloedt het proces en de uitkomsten van zorg 
Ziekte en gezondheid zijn van invloed op alle familieleden 
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Waarom? 
 
Familie beïnvloedt het proces en de uitkomsten van zorg 
Ziekte en gezondheid zijn van invloed op alle familieleden 
 
 

 ‘’Family refers to two or more  
 individuals who depend on one  
 another for emotional, physical  
 and economic support.  
 The members are self-defined’’     
      (Kaakinen et al, 2015) 
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Wat? 
Het familiegesprek;  
is een gepland gesprek tussen een zorgvrager,  

een of meer familieleden en een verpleegkundige   
 

Doelen 
-  open communicatie, uitspreken van wensen en verwachtingen 

-  gezamenlijk doel en mogelijke oplossingen formuleren 

-  balans tussen draaglast  en draagkracht 
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Wat? 
 
Het Familiegesprek als wetenschappelijk onderbouwde interventie  

welke kan worden ingezet door verpleegkundigen ten behoeve van; 

•  Versterking van de kracht van het familiesysteem  

•  Optimale inzet van formele en informele zorg 

•  Preventie van overbelasting van families/mantelzorgers 
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Wat en hoe? 
 
Onderwijs 
Zesdaagse training ‘Het Familiegesprek’ 
 
Praktijk 
Toepassing van het Familiegesprek in de zorgpraktijk 
 
Onderzoek 
Onderzoek (promotietraject) naar haalbaarheid, wenselijkheid en 

effectiviteit 
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Met wie? 

15-11-15 Symposium CoE HA, novmember 2015 Academie voor 
Verpleegkunde 



Resultaten 
Een geaccrediteerde scholing (training) in het familiegesprek, 
 
Een beschrijving van de haalbaarheid, wenselijkheid en effecten van 
de inzet van het familiegesprek als interventie voor (wijk)- 
verpleegkundigen,  
  
Inzicht in de mogelijkheid om de dienst  ‘het familiegesprek’ op te 
nemen in het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars 
 
Inzicht in de toepasbaarheid van technologische 
ondersteuning (digitale communicatie en verslaglegging) bij het  
familiegesprek 
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