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V2 + I2 + R2 = E2 
 

  Rollen en Relaties 
 
 



De praktijk van alledag 
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Achtergrond 

•  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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Achtergrond 

•  80% van de zorg wordt gegeven door familie bij mensen thuis 

•  Nederland telt 3.5 miljoen mantelzorgers 

•  2.6 miljoen mantelzorgers zorgt meer dan 8 uur per week of 
langer dan 3 maand 

•  1.1 miljoen verleent zowel intensief als langdurig zorg 
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Achtergrond 

Interviewer; 
Weet u welke medicijnen u gebruikt 
en waarvoor ze zijn? 
 
Patiënt;  
‘die medicijnen? Nee dat wil ik niet  
meer, mijn man heeft dat over  
genomen, hij regelt dat allemaal’’ 
 
Partner; 
‘ja, dat heb ik overgenomen, eerst  
deden we het samen, maar dat ging  
niet goed. Toen heb ik het heft in  
handen genomen. Nu maak ik op  
zondag alles klaar voor de hele  
week en zie ik ook gelijk welke bijna op  
zijn’ 
 



Sociale steun en gezondheid 

Studie Design Populatie Resultaten 

Berkman & Syme 
Am.J Epidemiology, 1979 

Prospectieve cohort  
9 jaar follow-up 

N=4725 
Algemene populatie 

↑ mortaliteit bij sociale isolatie 

Magrin et al. 
Ann Behav Med, 2014 

Meta analyse Patiënten met 
Hypertensie 

Sociale steun is positief 
geassocieerd met medicatie 
adherence bij patiënten met 
hypertensie 

Gallagher, Luttik & 
Jaarsma 
J Cardiovasc Nurs, 2011 

Correlationeel/toetsend N=333 
Patiënten met HF 

Kwalitatief goede sociale steun is 
geassocieerd met betere zelfzorg  bij 
patiënten met HF 



Achtergrond 

 
Ongeveer 450.000 mantelzorgers in NL voelt zich zwaar belast/
overbelast 
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Achtergrond 

‘’we gingen er veel op uit samen; wandelen, fietsen…. maar nu  
vanwege zijn hartfalen lukt dat niet meer. Na 10 minuten lopen is 
hij moe en kortademig.  
Ik wil niet klagen, maar het is niet makkelijk. Ik was gewend om  
veel uit te gaan en nu zit ik thuis. Soms ga ik even weg voor een  
boodschapje maar niet  lang, een uurtje tot anderhalf uur  
maximaal. Ik ga nooit meer een hele dag weg.’’  
 

        (Luttik et al, 2005) 



Achtergrond 

 
 

 

Vrouwen worden slachtoffer van 
participatiemaatschappij 

 
 Meer werken, meer zorgen, meer stress. De 

participatiemaatschappij eist nu al zijn tol. Vooral bij vrouwen 
 

   
            Volkskrant magazine,11 april, 2015 
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Achtergrond 

 
2/3 van de mantelzorgers is vrouw 

1/3 van de Nederlandse vrouwen combineert werk en zorg 
  62% van deze vrouwen ervaart stress 

 
 

“Inmiddels heeft 18% van de werkenden die zijn gaan 
mantelzorgen zich minstens 2 weken achtereen ziek 

gemeld”. 
 

      
     Volkskrant magazine, 11 april, 2015 
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Ultieme uitdaging  

•  Versterking van de eigen kracht van het 
‘familiesysteem’  

•  Preventie van overbelasting van families 

•  Een goede verbinding tussen formele en 
informele zorg  
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Ultieme uitdaging  
 

Draaglast 

Draagkracht  



Onderzoek naar mantelzorg en overbelasting 

•  (over)belasting is geassocieerd met; 
– Lagere kwaliteit van leven,  
– Depressieve klachten,  
– Gezondheidsproblemen,  
– Burn-out en  
– soms zelfs sterfte  
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Onderzoek naar mantelzorg en overbelasting 

 
•  Niet iedereen die zorgt voor een 

familielid of naaste voelt zich belast of 
overbelast  
–   12-25% voelt zich ernstig belast – overbelast 
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Caregiver burden 
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Persoonlijke  
Kenmerken 
 
 

Kenmerken  
van de  
Zorgsituatie 
 

Ervaren belasting 
 
 

Sociale hulpbronnen 
 

Persoonlijke hulpbronnen 
 



Risicofactoren 
 
Risico factoren voor ervaren belasting/overbelasting 
 
Vrouwelijk geslacht 

Samenwonen met de zorgvrager (partners) 

Het aantal uren zorg dat wordt verleend 

Ernst van de ziekte van de zorgvrager 

Gedragsproblemen bij de zorgvrager 

Lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen van de familiezorger zelf 

Het soort zorgtaken (bv persoonlijke verzorging) 

Conflicterende verplichtingen zoals bv zorg en betaald werk 

24-uurs zorg (ervaren aanwezigheidsplicht) 

Een ervaren tekort aan steun vanuit de sociale omgeving 

De kwaliteit van de relatie tussen zorgvrager en familiezorger 
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De verpleegkundige diagnose 

•  Risico op overbelasting van de mantelzorger (00062) 
–  De mantelzorgverlener loopt het risico om problemen te gaan ervaren met de 

vervulling van de mantelzorgtaken 
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De verpleegkundige diagnose 

•  Risico op overbelasting van de mantelzorger (00062) 
–  De mantelzorgverlener loopt het risico om problemen te gaan ervaren met de 

vervulling van de mantelzorgtaken 

–  Risicofactoren 
•  mantelzorgverlener is vrouw 
•  hoeveelheid zorgverleningstaken 
•  zorgontvanger vertoont afwijkend gedrag 
•  cognitieve problemen bij de zorgontvanger 
•  gezondheidsbeperkingen van de mantelzorgverlener 
•  mantelzorgverlener is de partner van de zorgontvanger 
•  isolement van de mantelzorgverlener 
•  mantelzorger heeft conflicterende verplichtingen 
•  complexiteit van de zorgverleningstaken 
•  vereiste duur van de mantelzorgverlening 
•  isolement van het gezin 
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Verpleegkundige interventies 

–  Informatie en voorlichting over ziekte en 
zorgbehoefte 

– Praktische hulp en ondersteuning 
– Emotionele steun 
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Verpleegkundige interventies 

–  Informatie en voorlichting over ziekte en 
zorgbehoefte 

– Praktische hulp en ondersteuning 
– Emotionele steun 
– Relationele ondersteuning  
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Verpleegkundige interventie 
Bevordering van de betrokkenheid van de familie 
De familie aanmoedigen tot deelname aan de emotionele en lichamelijke zorg voor 
de patiënt. 
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Verpleegkundige interventie 
Bevordering van de betrokkenheid van de familie 
De familie aanmoedigen tot deelname aan de emotionele en lichamelijke zorg voor 
de patiënt. 

Activiteiten 
Ga na in hoeverre de familie is staat zijn deel te nemen aan de zorg voor de patiënt. 

Ga na wat de voorkeuren zijn van familieleden met betrekking tot de 
deelname aan de zorg voor de patiënt. 
Ga na welke verwachtingen het familielid van de patiënt koestert. 
Anticipeer op de behoeften van de familie en ga deze na. 
Moedig de familieleden en de patiënt aan te helpen met het opstellen van het zorgplan 
Bewaak de gezinsstructuur en –rollen. 
Bewaak de betrokkenheid van de familieleden bij de zorg voor de patiënt. 
Geef familieleden belangrijke informatie over de toestand van de patiënt, al naar gelang de wensen van de 
patiënt. 
Help de familie de medische aspecten van de ziekte van de patiënt te doorgronden. 
Bied de familie voldoende ondersteuning om geïnformeerd besluiten te nemen. 
Ga na hoe de individuele familieleden aankijken tegen de situatie, de gebeurtenissen die daar volgens hen toe 
hebben bijgedragen, de gevoelens van de patiënt en diens gedrag. 
Ga na of er eventueel nog andere situationele stressoren voor de familie een rol spelen. 
Ga na hoe d de individuele familieleden reageren op stress 
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Verpleegkundige interventie 
Bevordering van de betrokkenheid van de familie 
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Verpleegkundige interventie 
Bevordering van de betrokkenheid van de familie 
De familie aanmoedigen tot deelname aan de emotionele en lichamelijke zorg voor 
de patiënt. 

Activiteiten 
Ga na in hoeverre de familie is staat zijn deel te nemen aan de zorg voor de patiënt. 
Ga na wat de voorkeuren zijn van het familielid met betrekking tot de deelname aan de zorg voor de patiënt. 
Ga na welke verwachtingen het familielid van de patiënt koestert. 
Anticipeer op de behoeften van de familie en ga deze na. 
Moedig de familieleden en de patiënt aan te helpen met het opstellen van het zorgplan 
Bewaak de gezinsstructuur en –rollen. 
Bewaak de betrokkenheid van de familieleden bij de zorg voor de patiënt. 
Geef familieleden belangrijke informatie over de toestand van de patiënt, al naar gelang de wensen van de 
patiënt. 
Help de familie de medische aspecten van de ziekte van de patiënt te doorgronden. 
Bied de familie voldoende ondersteuning om geïnformeerd besluiten te nemen. 

Ga na hoe de individuele familieleden aankijken tegen de situatie, de 
gebeurtenissen die daar volgens hen toe hebben bijgedragen, de 
gevoelens van de patiënt en diens gedrag. 
Ga na of er eventueel nog andere situationele stressoren voor de familie een rol spelen. 
Ga na hoe d de individuele familieleden reageren op stress 

 
22-06-15 Titel presentatie aanpassen  26 Academie voor Verpleegkunde 

Verpleegkundige Interventies, Bulechek et al, 2013 



Familiegericht werken 

 
Families waarin ‘zorg’ een centraal thema 
is geworden, vragen om ondersteuning 
gericht op het leren met elkaar omgaan in 
een nieuwe situatie 
 

     Expertisecentrum Familiezorg, Tilburg 
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Familiegericht werken 

•  Vindt plaats in de ontmoeting tussen 
patiënten/cliënten, familie en 
verpleegkundigen 

•  De kwaliteit van deze ontmoeting hangt 
sterk samen met de attitude van 
verpleegkundigen tav de rol van familie 
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Onderzoek naar attitude van verpleegkundigen 

•  Survey onder participanten internationaal congres 
voor hart en vaatverpleegkundigen; n=119 

•  Vragenlijst Family Importance in Nursing Care – 
Nursing Attitudes (FINC-NA) 
–  Family as a Resource in Nursing Care (Fam RNC) 
–  Family as a Conversational Partner (Fam CP) 
–  Family as a Burden (Fam B) 
–  Family as Own Resource (Fam OR) 
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Survey (n=119)  

Statements Totally 
agree  

(%) 

Totally 
disagree 

(%) 
It	  is	  important	  to	  ,ind	  out	  who	  belongs	  to	  the	  patient’s	  family	  	   89	   4	  

Family	  members	  should	  be	  invited	  to	  take	  an	  active	  part	  in	  the	  
patient’s	  care	  

82	   4	  

The	  presence	  of	  family	  members	  is	  important	  to	  me	  as	  a	  nurse	   71	   10	  
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Survey (n=119)  

Statements Totally 
agree 
 (%) 

Totally 
disagree 

(%) 
It	  is	  important	  to	  ,ind	  out	  who	  belongs	  to	  the	  patient’s	  family	  	   89	   4	  

Family	  members	  should	  be	  invited	  to	  take	  an	  active	  part	  in	  the	  
patient’s	  care	  

82	   4	  

The	  presence	  of	  family	  members	  is	  important	  to	  me	  as	  a	  nurse	   71	   10	  

I	  invite	  family	  members	  for	  a	  discussions	  at	  the	  end	  of	  the	  care	  
period	  

50	   32	  

I	  invite	  family	  members	  to	  take	  an	  active	  part	  in	  the	  patient’s	  care	   51	   18	  

I	  invite	  family	  members	  for	  discussions	  when	  planning	  care	   51	   17	  
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Statements Totally 
agree  

(%) 

Totally 
disagree  

(%) 
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patient’s	  care	  
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The	  presence	  of	  family	  members	  is	  important	  to	  me	  as	  a	  nurse	   71	   10	  

I	  invite	  family	  members	  for	  a	  discussions	  at	  the	  end	  of	  the	  care	  
period	  

50	   32	  

I	  invite	  family	  members	  to	  take	  an	  active	  part	  in	  the	  patient’s	  care	   51	   18	  

I	  invite	  family	  members	  for	  discussions	  when	  planning	  care	   51	   17	  
	  

The	  presence	  of	  family	  members	  makes	  me	  feel	  stressed	   74	   8	  
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Attitude van verpleegkundigen 

FINC-NA < 30 jaar  30-50 jaar > 50 jaar p-value 
 

Fam RNC 
 

34(7) 40(5) 40(6) 0.01a-b/c 

Fam CP 
 

25(6) 29(5) 31(5) 0.06 

Fam B 
 

13(3) 16(3) 17(3) 0.02a-b/c 

Fam OR 
 

14(3) 15(3) 16(3) 0.07 

FINC-Totaal 
 

84(13) 99(13) 104(14) 0.01a-b/c 
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Attitude van verpleegkundigen 

FINC-NA Certificate/ 
Bachelor 

Master/Doctorate p-value 
 

Fam RNC 
39.4(6) 41.0(5) 0.01 

Fam CP 
28.2(6) 30.8(6) 0.06 

Fam B 
15.4(4) 16.3(3) 0.02 

Fam OR 
13.7(3) 15.7(3) 0.07 

FINC-Totaal 
94.8(14) 103.6(15) 0.01 
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Conclusie 

 
We vinden het belangrijk,  

maar doen het (nog) niet (voldoende) 
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Conclusie 

 
We vinden het belangrijk,  

maar doen het (nog) niet (voldoende) 
 

Onderwijs en scholing zowel in het initiële 
onderwijs als ook in de klinische praktijk  

zijn noodzakelijk 
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Conclusie 
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Innovatie Werk Plaats Familiezorg 
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Innovatie Werk Plaats Familiezorg 

•  Proeftuin voor praktijk, onderwijs, onderzoek 
en bedrijfsleven op het thema Familiezorg 

•  Scholing en training van verpleegkundigen in 
‘het familiegesprek’ 

•  Implementatie van ‘het familiegesprek’ 
•  Onderzoek naar haalbaarheid, wenselijkheid 

en effectiviteit van ‘het familiegesprek’ 
•  Ondersteunt door technologie zoals 

beeldscherm technologie en communicatie-
apps 
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Afsluiting 
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