
Samenwerken met 

informele zorgers

muziek: Ernst Buning Soms gaat dat zo.

Mariët Brandts 

Met bijdragen van: Esmay Griffioen en Handje 

Helpen

Graag uw camera en geluid uitzetten!



Interprofessioneel leernetwerk dementie
HU onderwijs en onderzoek, samen met:

Graag uw camera en geluid uitzetten



Voorstellen
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Mariët Brandts 

Docent Docial Work

Onderzoeker programmalijn 

Zorg in Balans lectoraat 

Participatie, Zorg en 

Ondersteuning

Kleindochter van Jopie

Esmay Griffioen

Student Social Work

Innovatiekring Social Work 

Dementie en kwaliteit van 

leven

Stagiaire Stichting Warande

Wilma Louwerse

Coördinator stagebureau 

informele zorg

Handje Helpen



Programma

Graag uw camera en geluid uitzetten

• Introductie

• Wat verstaan we onder informele zorg?

• Wat is van belang in de samenwerken met informele zorgers?

• Afronding 



Wie zijn er? 

Wij hebben ons voorgesteld, maar zijn ook benieuwd naar u!

https://www.menti.com/

20 april 2021 5

https://www.menti.com/


Informele zorg
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Mantelzorgers van mensen met dementie
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Inzet vrijwilligers
Naast de hulp van familie en vrienden, geeft in 

totaal 31% van de mantelzorgers aan dat er ook 

hulp van georganiseerde vrijwilligers is. 

Bijna de helft van de vrijwilligers in de zorg en 

ondersteuning zit in een zogenoemde 

vrijwilligersklem: ze vinden het moeilijk om met 

het vrijwilligerswerk te stoppen of denken dat er 

geen toekomstige opvolger is.
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En wat betekent dat dan? 

Wat vraagt dit van jou?

In hoeverre komt dit hier terug?
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https://www.e-learninginformelezorg.nl/dementie/compententieprofiel/


Thema’s en taakgebieden
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Vinden

Weet informele zorgers te vinden en 

zorgt dat zij professionele 

ondersteuning weten te vinden 

(wanneer nodig). 
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Interview met mantelzorger

Wat zijn de persoonlijke ervaringen van een mantelzorger?

We gaan het haar zelf vragen in dit (korte) interview!

Ik wil u nog een keer verzoeken uw camera en geluid uit te doen! 
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Herkennen
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De partner van een vrouw met dementie die zich erover verbaast dat het bezoek 
niet doorheeft hoe de vork echt in de steel zit:

Hij wist immers hoe ze kon zijn als er bezoek was. De zinnen die ze sprak hadden 
niets met haar bewustzijn te maken. Het was slechts het decorum van het gesprek 
dat ze nog kon nabootsen, het automatisme van de beweringen. Een geluid, in de 
vorm van een zin, dat een betekenis suggereerde (Gerritsen, 2000 in Buijsen, 2019).



Stelling
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Het is belangrijk om de mantelzorger apart te spreken



Screeningsinstrumenten

Signalering/meetinstrumenten zoals

CGSI+ Care Givers Strain Index - CSI

CRA-D - CRA.pdf

Mantelzorgtest dementie - Mantelzorgtest

Ediz Ervaren Druk door InformeleZorg - EDIZ

Pharos checklist mantelzorgoverbelasting. Voor wijkteams en huisartspraktijken. 
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https://www.vilans.nl/docs/producten/Care%20giver%20strain%20index.pdf
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum/37439%20CRA.pdf
https://dementie.nl/mantelzorgtest?gclid=CPvqyK3C19ACFQaVGwodYMACGQ
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/mantelzorg/EDIZ-meetinstrument-overbelasting-mantelzorger.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Checklist_mantelzorgoverbelasting_folder_Pharos.pdf


Versterken
intimiteit en seksualiteit
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https://www.youtube.com/watch?v=pECaYsnpC6w


Versterken
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Is dit een onderwerp tijdens gesprekken met degene met dementie en de 
mantelzorger? En op wat voor manier?

Is intimiteit en seksualiteit een onderwerp tijdens teamoverleg? 

Hoe vind ik het om intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken?

Maar ook: heb ik kennis van gespecialiseerde ondersteuning?



Inzet van informele zorg

Door: Wilma Louwerse

Coördinator: stagebureau informele zorg

Verlichten



Inzet informele zorg

Stagiaire informele inzet:

Wat me zeker bij zal blijven? De keer

dat ik iets vergat en de oudere meneer

met dementie direct grapte dat niet hij

maar ík vergeetachtig was. Ik realiseerde

me dat het niet zo zwaar hoeft en dat

grappen maken gewoon kan. Ik kan naast

een hulpvrager staan.”
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Handjehelpen in de praktijk

Stagiairs en vrijwilligers worden gekoppeld:

-Begeleiding door professionals

-Wederkerigheid 

-Vanuit presentie

-Dicht tegen de formele zorg aan, 

goede afstemming over focus.
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Verbinden 
Mantelzorger voor mantelzorger.

Dat is het idee.

‘Hoe kan de cliëntenraad naast de organisatie bijdragen aan een warm welkom 

voor de nieuwe bewoner en de naasten?’

Met als doel: eigen ervaring inzetten en een groter gemeenschapsgevoel creëren 

in het verpleeghuis!

Interesse/tips/suggesties, mail naar: esmay.griffioen@student.hu.nl

20 april 2021 23

mailto:esmay.griffioen@student.hu.nl


Tip 

www.e-learninginformelezorg.nl/dementie

Verwacht: 

Site: Kennis informele zorg

Boek: hartenkreten van 

mantelzorgers. Over de kunst 

van het samenwerken. 
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Heeft u kennis, tools, praktijkvoorbeelden om met anderen te delen?

Mariet.brandts@hu.nl

http://www.e-learninginformelezorg.nl/dementie
mailto:Mariet.brandts@hu.nl
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https://www.socialevraagstukken.nl/vrijwilligerswerk-in-de-zorg-is-leuk-maar-soms-ook-zwaar/
https://nov.nl/themas/wetenschap/publicaties+wetenschap/1175638.aspx
http://www.seksindepraktijk.nl/


Tot slot

• Volgende webinars: 10 mei

• Aanmelden: husite.nl/kus/agenda/

• Opname en powerpoint: 

husite.nl/kus 

• Nieuws en Verslagen: 

Bij agenda onder de button 

linksonder ‘Terugblik 

bijeenkomsten’.

• Blijf in contact via: hu.nl/onderzoek, 

twitter en onze nieuwsbrief.
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https://husite.nl/kus/agenda/
https://husite.nl/kus
https://www.hu.nl/onderzoek
http://twitter.com/ksi_hu
https://bit.ly/nbsocialeinnovatiehu

