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Inleiding

In regio Gelderland-Zuid verlenen 14% van de 

volwassen inwoners langdurig en intensief man-

telzorg aan hun naasten, voor een groot deel 

zijn dit ouderen (bron: GGD monitor 2016). 

Hiervan zijn zo’n 12% mantelzorgers zwaar 

belast of overbelast. De overbelasting kan leiden 

tot stress, uitputting, ziekte, depressie of een-

zaamheid bij de mantelzorger. Dit kan vervol-

gens leiden tot gedrag waardoor zorg voor de 

oudere onbedoeld onveilig wordt. Dit wordt 

ontspoorde mantelzorg genoemd. 

Ontspoorde mantelzorg is één van de risicofac-

toren voor ouderenmishandeling. Het past daar-

om als thema binnen de preventie en de aanpak 

van ouderenmishandeling in onze regio. Meer 

informatie over ouderenmishandeling vind je in 

de factsheet en op de website van Veilig Thuis. 

Deze handreiking
Hoe ga je als professional om met overbelaste en 

ontspoorde mantelzorg? Wanneer is mantelzorg 

die aan ouderen wordt gegevenoverbelast? 

Wanneer spreken we dan van ‘ontspoorde man-

telzorg’? Wat kan je doen om dit te voorkomen? 

Welke signalen wijzen op overbelasting en ont-

sporing, met andere woorden: hoe kunnen we 

het herkennen? En op welke wijze kunnen we in 

dit kader de Meldcode inzetten?

Deze vragen vormen de basis van deze handrei-

king. Met deze handreiking willen we professio-

nals ondersteunen bij en inzicht geven in het 

voorkomen, signaleren en handelen bij overbe-

laste en ontspoorde mantelzorg bij ouderen. De 

handreiking bevat ook aansprekende voorbeel-

den, tips en achtergrondinformatie (of verwij-

zingen).

Veel informatie in deze handreiking hebben we 

gehaald uit het stappenplan ‘Handelen bij ont-

spoorde mantelzorg’ van Movisie. De werkgroep 

die deze handreiking heeft doorontwikkeld 

heeft gemeend dat een paragraaf over overbe-

lasting en preventie niet mag ontbreken. We 

willen ‘ontspoorde mantelzorg’ voorkomen: dit 

kan alleen door met elkaar bewust te zijn van de 

risico’s van overbelasting en vroegtijdig de sig-

nalen daarvan te herkennen. 

Bij het schrijven van deze handreiking is verder 

gebruik gemaakt van diverse (landelijke) hand-

reikingen en informatie. Zij staan allen vermeld 

in voetnoten en / of bronnen. 

Voor wie bestemd?
Deze handreiking is bedoeld voor (zorg)profes-

sionals zoals de huisarts, medewerker van het 

WMO-loket, verpleegkundige of GGZ-

behandelaar. Zij kunnen mantelzorgers wijzen 

op ondersteuningsmogelijkheden. Ook mensen 

die achter de voordeur komen, kunnen een rol 

spelen als intermediair. Bijvoorbeeld een mede-

werker van het sociaal (wijk)team, de wijkver-

pleegkundige, de ouderenadviseur, een vrijwil-

liger of een geestelijk verzorger. 

Leeswijzer
Deze handreiking is een digitaal interactief 

document waar u via de inhoudsopgave direct 

naar het gewenste onderwerp kunt gaan. Het 

bestaat uit een informatief, beschrijvend deel en 

7 bijlagen. In kaders worden korte informatie, 

tips en casussen uitgelicht. Regelmatig verwijzen 

wij naar externe websites. Wij stellen het op 

prijs als u aan ons doorgeeft als linken/verwijzin-

gen niet meer correct zijn. 

https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2016/09/GM16-19-kort_-GZ.pdf
https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2017/12/20171206-Factsheet-ouderenmishandeling.pdf
https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/professionals/ouderenmishandeling/
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Mantelzorg1 is zorg die iemand geeft aan een 

naaste of bekende uit zijn of haar omgeving, 

zoals een partner, kind of vriend, als deze per-

soon voor langere tijd hulpbehoevend, gehandi-

capt of ziek is.2 De mantelzorg kan bestaan uit 

het doen van het huishouden, wassen en aan-

kleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken 

regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet 

betaald. Het gaat dus niet om hulp als gevolg 

van een beroep. Het gaat hier om vrijwilligers-

werk.

(Over)belasting van mantelzorgers
Met veel mantelzorgers gaat het goed. Zij hel-

pen omdat zij het graag doen, ontlenen plezier 

aan de hulp die ze geven en hebben geen 

behoefte aan ondersteuning. 

Er zijn echter ook mantelzorgers die een hoge 

belasting ervaren.3 Eén op de zeven mantelzor-

gers vindt dat de zorg die zij verlenen zeer 

zwaar of overbelastend is. Dit uit zich bijvoor-

beeld in:

• De situatie van degene voor wie zij zorgen, 

laat hen nooit los.

• Ze hebben meer moeite dan anders om hun 

eigen huishouden te regelen.

• Door het geven van hulp is hun eigen gezond-

heid achteruitgegaan.

• Ze zijn ziek geraakt omdat ze hulp geven, bij-

voorbeeld burn-out of overspannen.

Niet snel zelf om hulp vragen
Als de zorg te zwaar wordt, dan vragen mantel-

zorgers niet snel om hulp. Dit geldt nog meer 

voor mantelzorgers met een migratieachter-

grond. Ook zijn mantelzorgers vaak niet bekend 

met de mogelijkheden voor ondersteuning. En 

er is bij professionals nog te weinig bewustzijn 

voor hun welbevinden en mogelijke overbelas-

ting. Soms is er geen hulp beschikbaarof zijn er 

1. Mantelzorg aan ouderen 

wachtlijsten. Hierdoor hebben mantelzorgers 

het gevoel er alleen voor te staan. Ook wanneer 

er wel hulp is door professionals kunnen mantel-

zorgers een hoge belasting ervaren. Regelmatig 

is er meer oog voor de oudere dan voor de  

mantelzorger.

In een gemeente van 100.000 inwoners 

verlenen gemiddeld 16.000 mantelzorgers 

langer dan drie maanden en/of meer dan 

acht uur per week hulp. Hiervan zijn zo’n 

2.770 mantelzorgers (17,3%) zo zwaar 

belast of overbelast dat het risico tot ont-

spoorde mantelzorg dreigt of al een feit is.

Bron: factsheet Movisie

In regio Gelderland-Zuid is gemiddeld  

13% van de mantelzorgers zwaarbelast tot 

overbelast. 

Bron: gezondheidsmonitor GGD 

Gelderland-Zuid 2016/2017 

Een landelijk overzicht van de percen tages 

per gemeente vind je hier.

• De meeste mantelzorgers zijn te vinden 

in de leeftijdsgroep van 50 tot en met  

74 jaar. Onder 75-plussers is het aandeel 

mantelzorgers wat lager. 

• Tweederde van de hulpbehoevenden is 

ouder dan 65 jaar. 

• Vrouwen zeggen vaker mantelzorger te 

zijn dan mannen. 

• 65-plussers geven relatief vaak hulp  

aan hun partner. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Factsheet%20ontspoorde%20mantelzorg%20%5BMOV-695455-1.1%5D.pdf
https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2016/09/GM16-19-kort_-GZ.pdf
https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2016/09/GM16-19-kort_-GZ.pdf
https://www.volksgezondheidenzorg.info/kaart/zwaar-belaste-mantelzorgers-2016-0
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Mogelijke gevolgen van 
overbelasting
De overbelasting kan leiden tot stress, uitput-

ting, ziekte, depressieve klachten of sociaal iso-

lement bij de mantelzorger. En kan vervolgens 

leiden tot gedrag waardoor zorg voor de oudere 

onbedoeld onveilig wordt. Bijvoorbeeld door 

verwaarlozing, negeren, verbaal geweld of 

opsluiting. Vroegsignalering en voorkomen van 

mogelijke overbelasting is dan ook belangrijk, 

zowel in het belang van de oudere als dat van 

de mantelzorger. Hierover gaat het volgende 

hoofdstuk.

EEN DICHTE DEUR

Mevrouw Hovens woont alleen en klaagt over 

eenzaamheid. Haar kennissen komen niet 

meer langs en zij voelt zich in de steek gela-

ten. Een ouderenadviseur die mevrouw uit 

haar isolement wil halen en haar naar de  

activiteiten van het dienstencentrum wil  

brengen, staat regelmatig tevergeefs aan te 

bellen. Mevrouw doet niet open. De ouderen-

adviseur wordt na enkele weken ongerust en 

probeert via de achterdeur toch binnen te 

komen. Ze ziet dan dat mevrouw Hovens 

gewoon in haar woonkamer zit. Bij binnen-

komst vertelt mevrouw Hovens dat zij de bel 

niet gehoord heeft en dan blijkt dat deze

buiten werking is. De buurvrouw vertelt dat 

de familie voor mevrouw Hovens zorgt en de 

deurbel uit doet als zij het huis verlaten.

De ouderenadviseur neemt contact op met de 

familie. Het blijkt dat de zorg voor mevrouw 

Hovens eigenlijk te zwaar is. De familie kan het 

met moeite aan, maar heeft geen idee wat de 

mogelijkheden zijn en waar zij terecht kunnen. 

Samen met mevrouw Hovens en de familie 

worden de mogelijkheden op een rij gezet. Zij 

zijn allen gemotiveerd tot het vinden van hulp 

nu zij weten dat daar mogelijkheden voor zijn. 

De ouderenadviseur zet samen met de nodige 

professionals hulp in gang. 
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Tijdig signaleren van mogelijke overbelasting  

bij mantelzorgers voorkomt veel problemen bij 

de mantelzorger en bij de oudere. Hiervoor is 

het belangrijk zicht te hebben op wat risico-

factoren zijn en welke signalen kunnen duiden 

op overbelasting. Als hier sprake van is, ga zo 

snel mogelijk in gesprek met de mantelzorger 

(en oudere) om samen te kijken op welke manier 

de mantelzorger ontlast kan worden. 

Kwetsbaar voor overbelasting
(Over)belasting hangt zowel samen met ken-

merken en leefomstandigheden van de mantel-

zorger als met kenmerken van de zorgsituatie. 

Door een samenspel of stapeling van risico-

factoren kan de draaglast groter worden dan  

de draagkracht van de mantelzorger.4 

2. Voorkomen en vroegsignalering van overbelasting

De mantelzorger
• Kan moeilijk grenzen trekken. 

• Heeft behoefte aan meer persoonlijk contact 

met de oudere die zich soms afsluit of steeds 

minder in staat is tot contact. 

• Heeft moeite om hulp voor zichzelf te vragen. 

• De relatie tot de oudere (partners en directe 

familie ervaren eerder druk dan personen die 

iets verder afstaan van de oudere). 

• Heeft weinig kennis van de ziekte / beper-

kingen en de gevolgen daarvan voor de com-

municatie. 

• 75-plussers die voor een partner zorgen. 

Leefomstandigheden
• Slechte gezondheid van de mantelzorger zelf. 

• Bestaande relatie- en/of gezinsproblemen.

• Eerdere negatieve ervaringen van de mantel-

zorger met ziekte.

• Lage financiële draagkracht.

• Baan of eigen bedrijf van de mantelzorger. 

• Andere zorg- of opvoedingstaken.

• Naast mantelzorg spelen ook andere ingrijpen-

de gebeurtenissen, zoals problemen op het 

werk, een scheiding, overlijden of verhuizing.

• Beperkt netwerk / geïsoleerd bestaan / verlies 

van vrienden.

• Geen andere helpers in de buurt. 

De zorgsituatie
• Aard en ernst van de aandoening (dementie, 

psychiatrische problematiek, zware lichame-

lijke verzorging). 

• Groot aantal uren zorg die nodig is en een 

lange duur van de zorg. 

• Veranderingen in de persoonlijkheid van de 

oudere (stemminsstoornissen, apathie,  

agressie).

• Beperkingen van de oudere in de communi-

catie. 

• Sociaal lastige symptomen (incontinentie,  

vieze geur, speekselvloed). 

Maak gebruik van bijvoorbeeld  

de CSI (Caregiver Strain Index) om 

de mate van belasting van mantelzorgers 

inzichtelijk te maken. Of andere hulpmid

delen, zoals ‘Bordje vol’.  

Zie bijlage 7: Tools en organisaties. 

TIP

• 39% van de mantelzorgers weet niet 

dat zij informatie en advies kunnen 

 krijgen.

• 33% weet niet waar zij informatie, 

advies of ondersteuning kan vinden.

• 25% heeft behoefte aan (meer of vaker) 

informatie en advies.

• 10% heeft behoefte aan materiële hulp 

en hulp bij het aanvragen van voor-

zieningen.

https://www.vilans.nl/docs/producten/Care%20giver%20strain%20index.pdf
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• Overtuiging dat ze het best zelf kunnen  

helpen. 

• De oudere houdt hulp tegen omdat hij of  

zij geen vreemden in huis wil hebben. 

• Angst dat beroepskrachten de regie over nemen.

Vroegtijdig opsporen en herkennen7 
Ga actief na of de oudere mantelzorgers heeft. 

Wie zijn dat? Familie, vrienden, buren? En wat 

doen zij voor de oudere? Je kunt ook aan de 

oudere vragen of de mantelzorger(s) aanwezig 

willen zijn bij het gesprek. Het is belangrijk dat 

zo vroeg mogelijk duidelijk is wie er betrokken 

zijn bij de oudere. Je kunt hierbij gebruik maken 

van instrumenten om het netwerk in kaart te 

brengen (zie bijlage 7). 

Signaleren van overbelasting
(Dreigende) overbelasting8 kun je signaleren 

door te letten op of te vragen naar fysieke,  

psychische en gedragsmatige signalen bij  

de mantelzorger. Dit kunnen allerlei gevolgen 

van stress zijndie zich uiten in lichamelijke  

klachten. Het kunnen ook slaapproblemen  

of psychische klachten zijn. Ga het gesprek aan 

met de mantelzorger en schat de signalen in. 

Signalen van overbelasting kunnen zijn:

• Lichamelijk: hoofd- of buikpijn, verhoogde 

bloeddruk, hyperventilatie, pijn in nek,  

schouder of rug, duizeligheid, toenemende 

vermoeidheid, minder eetlust of juist voort-

durend honger.

• Psychisch: schaamte- en schuldgevoelens, 

concentratieproblemen, vergeetachtigheid, 

lusteloosheid, slaapproblemen, snel geëmo-

Onbekend met informatie, advies  
en hulp
Een aanzienlijk deel van de mantelzorgers is niet 

bekend met welke informatie en ondersteuning 

voorhanden is.5 

Belemmeringen om hulp te vragen
Bij zowel de oudere als de mantelzorger kunnen 

belemmeringen spelen om hulp te vragen. 

Belemmeringen bij de oudere:

• Afhankelijkheid van de mantelzorger. 

• Loyaliteit met en liefde voor de mantelzorger.

• Schaamte of schuldgevoel (dat je zoveel hulp 

nodig hebt / zoveel van de ander vraagt).

• Niet (meer) zelf om hulp kunnen vragen. 

• Angst om het contact met de mantelzorger te 

verliezen. 

• Geen vreemden in huis willen hebben en hulp 

van buitenaf tegenhouden. 

• Gebrek aan informatie (waar men terecht kan, 

hoe men elders hulp kan krijgen. 

• Isolement, niemand om het tegen te vertellen. 

• Angst niet geloofd te worden. 

Belemmeringen bij de mantelzorger:

• Gevoel te falen. 

• ‘Dat moet ik voor hem / haar over hebben.’ 

• Taboe op het inschakelen van professionele hulp.

• Traditionele opvattingen over zorg door  

kinderen aan hun ouders.

• Niet om hulp aan vrienden of familie durven 

vragen (1 op de 3 mantelzorgers6). 

Hoe kun je mantelzorgers  
bereiken?

• Maak gebruik van de methode POM  

(preventieve ondersteuning mantel zorgers).

• Betrek de mantelzorgers bij het  

keukentafelgesprek. 

• Betrek mantelzorgers bij het zorg leefplan. 

Zie bijlage 7: Tools en organisaties.

TIP

Denk bij het stellen of afwijzen 

van een indicatie niet alleen aan 

de oudere, maar ook aan de gevolgen voor 

de mantelzorger.

TIP

Zorg dat mantelzorgers zich 
herkennen in de communicatie

Mantelzorgers herkennen zich niet altijd  

in de term ‘mantelzorger’. Het woord is 

niet bij iedereen bekend en niet iedereen 

wil ‘mantelzorger’ worden genoemd.  

In voorlichtingsmateriaal kan je beter  

vragen ‘Zorgt u voor iemand? Pas daar

naast uw taalgebruik zoveel mogelijk aan 

op de doelgroep wanneer u zich richt op 

specifieke groepen mantelzorgers. 

Zie bijlage 7: Tools en organisaties.

TIP
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• Tegen welke problemen loopt de mantel-

zorger eventueel aan? Zijn draagkracht en 

draaglast van deze persoon in balans? 

Bespreek wat energie kost en waar de man-

telzorger energie van krijgt. Waar heeft de 

mantelzorger het meeste behoefte aan?  

Staat hij of zij open voor hulp van buitenaf?  

Soms is het nodig om weerstanden en ingesle-

ten patronen te doorbreken. Dit lukt vaak 

niet in een gesprek. Neem de tijd. 

• Bied perspectief en vertel wat mogelijkheden 

voor ondersteuning en vervangende zorg zijn. 

Geef voorbeelden van andere mantelzorgers 

en geef praktische tips. 

• Stimuleer de mantelzorger ook om mensen 

uit het eigen netwerk te betrekken. 

tioneerd zijn, piekeren en gespannen zijn.

• Gedragsmatig: rusteloosheid, chaotisch, 

onverdraagzaam, agressief, verwaarloosd 

uiterlijk, meer roken en drinken, gebruik van 

kalmerende of stimulerende middelen.

• Situationeel: geen tijd meer voor zichzelf, 

verlies van werk, verlies van contacten, sociaal 

isolement. 

Bespreekbaar maken van mogelijke 
overbelasting
Overbelasting bij mantelzorgers ontstaat vaak 

heel geleidelijk, waardoor de omgeving niet 

gauw in de gaten heeft dat het niet goed gaat 

met de mantelzorger. Daarbij komt dat veel 

mantelzorgers er niet snel over praten als het te 

zwaar voor hen is. Bijvoorbeeld uit schuldgevoel 

(het is mijn partner, dit moet ik voor haar over 

hebben) of door schaamte (ik kan hem niet bie-

den wat hij nodig heeft). 

Als je overbelasting bespreekbaar maakt, denk 

dan aan het volgende:

• Toon belangstelling voor de mantelzorger en 

maak de belasting bespreekbaar. Geef infor-

matie over signalen van overbelasting. En als 

je zelf signalen denkt waar te nemen: vertel 

wat je ziet en merkt. Bedenk dat de mantel-

zorger zich kwetsbaar kan voelen. Erken zijn 

of haar gevoelens. 

IK WIL ZELF VOOR HAAR KUNNEN ZORGEN

Kris zorgt voor zijn vrouw Marjan met demen-

tie (75). Hij wil dat graag thuis blijven doen. 

“Daar zijn we toch ook voor getrouwd”, zegt 

hij. Kris is geen prater. Hij zat vroeger het 

liefst in zijn eentje te vissen, maar daar kan 

nu geen sprake meer van zijn. Het echtpaar 

heeft veel familie. Marjan komt namelijk uit 

een groot gezin en was altijd heel close met 

haar zussen. Die hebben wel aangeboden af 

en toe een dag te helpen, maar Kris slaat die 

hulp af. Hun enige zoon woont in New York.

Valkuil: Kris loopt de risico’s van een ‘spilzor-

ger’. Dat wil zeggen dat hij zich onmisbaar 

akt als verzorger van Marjan. De kans is groot 

dat hij overbelast raakt.

Mantelzorgondersteuning: Kris komt alleen 

met vragen over Marjan naar de huisarts. Om 

Kris te bewegen toch meer hulp van anderen 

aan te nemen, zou er bij het gemeentelijk 

WMO-loket of door de ouderenadviseur bij 

het preventief huisbezoek doorgevraagd kun-

nen worden en hem op de hoogte te brengen 

van de mogelijkheden die er voor hem zijn.

Goed in gesprek met mantel

zorgers. Bekijk de tips en filmpjes:

• Goed in gesprek met mantelzorgers 

• Online leerinterventie: goed in gesprek 

met mantelzorgers 

Tijdens het gesprek kun je samen 

met de mantelzorger een zelftest 

naar ervaren belasting invullen, of een  

vragenlijst doorlopen. 

Zie bijlage 7: Tools en organisaties 

TIP

TIP

https://www.zorgvoorbeter.nl/mantelzorg/communiceren-met-mantelzorgers 
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/leerinterventie-communiceren-mantelzorgers
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/leerinterventie-communiceren-mantelzorgers
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informatie uit te wisselen. 

• Lotgenotencontact (gespreksgroep, mantel-

zorgsalon). 

• Uitbreiden van het netwerk en personen die 

hulp kunnen bieden.

• Praktische hulp, bijvoorbeeld bij vervoer en 

klusjes. 

• Overnemen van de regie en coördinatierol  

te beleggen bij het lokale steunpunt mantel-

zorg. 

• Inzetten van mantelzorgondersteuning of  

respijtzorg (vervangende zorg).

• Vakantie of logeerhuis.

• Dagbesteding voor de oudere. 

• Oudere elders (tijdelijk) opnemen. 

• Professionele hulp of hulp door vrijwilligers 

(huishoudelijke hulp, administratieve hulp, 

klussen- en maaltijddiensten, e.d.). 

• Materiële hulp (bijvoorbeeld hulpmiddelen, 

woningaanpassing, parkeervergunning).

• Financiële tegemoetkoming. 

Ook kun je mantelzorgers verwijzen naar andere 

hulpverleners zoals de huisarts, het Steunpunt 

Mantelzorg in de gemeente, het WMO-loket of 

een patiënten- of familievereniging.

Overbelasting verminderen / 
ondersteuning van mantelzorgers
Als er sprake is van overbelasting is het belang-

rijk dat deze zo snel mogelijk wordt verminderd. 

Het ondersteunen van een mantelzorger kan op 

veel verschillende manieren gebeuren:

• Emotionele steun, bieden van een luiste - 

rend oor.

• Informatie en scholing geven (mantelzorg, 

ziekten, patiëntenverenigingen, aanbod van 

hulp en ondersteuning, wet- en regelgeving, 

tiltechnieken, goed voor jezelf zorgen, etc.).

• Digitale platforms om binnen het netwerk 

Overbelasting kan leiden tot 
onveiligheid
Overbelasting van de mantelzorger kan ertoe 

leiden dat er grenzen naar de oudere worden 

overschreden. De zwaarte van de zorg en de 

situatie kan de draagkracht van de mantel -

zorger overschrijden. 

HIJ LUISTERT NIET NAAR ME!

Meneer van Bommel heeft NAH (Niet 

Aangeboren Hersenletsel) en woont met 

zijn vrouw in een appartement. Als hij zijn 

verhaal voor de vijfde keer vertelt, ont-

steekt zijn vrouw in woede en scheldt ze 

hem de huid vol. Toen ze hem vroeg om te 

stofzuigen en hij met de stofzuiger in de 

hand bleef staangaf ze hem een klap op 

zijn wang. In een gesprek met haar dochter 

opperde deze dat hij misschien geestelijk 

achteruit ging. Na onderzoek in een geria-

trische poli bleek dat het geval. Mevrouw 

van Bommel heeft spijt van haar scheld-

partijen en zocht hulp. 

VERKEERDE MEDICIJNEN

Mevrouw Bosch was altijd actief, plotseling 

wordt ze ziek en heeft ze veel verschillende 

medicijnen nodig. Meneer Bosch neemt de 

zorg op zich, mevrouw Bosch wil niet door 

vreemden worden verzorgd. Meneer Bosch 

is al op leeftijd en de belasting valt hem 

zwaar. Hij vindt alle medicijnen die zijn 

vrouw nodig heeft verwarrend. Hij geeft 

haar soms verkeerde of teveel medicijnen 

waardoor mevrouw Bosch regelmatig  

versuft is.

Zie bijlage 7 voor een uitgebrei

dere beschrijving van onder

steuningsmogelijkheden en organisaties. 

TIP

•  33% van de mantelzorgers geeft aan 

zijn of haar geduld te verliezen. 

• 9% zegt dat naar de oudere schreeuwen 

of de oudere ruw te behandelen. 
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Als er geen goede zorg meer 
gegeven kan worden
Situaties als hiervoor beschreven komen regel-

matig voor. Ondanks alle inspanningen en goede 

bedoelingen van de mantelzorger, ontvangt de 

oudere geen adequate zorg en wordt belem-

merd in zijn bewegingsvrijheid. In dit soort 

gevallen wordt er gesproken over ‘ontspoorde 

mantelzorg’: goede zorg die sluipenderwijs 

omslaat in verwaarlozing, verkeerde behan-

deling en soms in geweld.9 Hierover gaat  

hoofdstuk 3.

 

EEN DAGTAAK

Meneer en mevrouw Peters zijn allebei bij-

na tachtig jaar oud en zelfstandig wonend. 

Meneer Peters is de laatste tijd verward. 

Bovendien is hij niet meer zo goed ter been 

en valt hij regelmatig in huis. Mevrouw 

Peters heeft een dagtaak aan het verzor-

gen van meneer Peters. Zo nu en dan moet 

ze even naar buiten om boodschappen te 

doen. Omdat ze bang is dat haar echtge-

noot door het huis gaat lopen en zich 

bezeert als zij weg is, bindt ze hem vast  

aan bed.
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Bij ontspoorde mantelzorg kan niet over de 

mantelzorger als ‘dader’ en de zorgbehoevende 

als ‘slachtoffer’ worden gesproken. Doorgaans 

zijn zowel de oudere als de mantelzorger slacht-

offer van de situatie. Voor zowel mantelzorger 

als oudere is het belangrijk dat deze ongewens-

te situatie wordt gesignaleerd, zodat hulp op 

gang kan komen en de situatie zo snel mogelijk 

weer veilig wordt. Om ontspoorde mantelzorg 

te signaleren is het belangrijk inzicht te hebben 

in welke vormen van ontspoorde mantelzorg er 

zijn en wat oorzaken en risicofactoren zijn.10

Vormen van ontspoorde mantelzorg
Ontspoorde mantelzorg kan zich op twee 

manieren manifesteren11:

1. Mantelzorgers laten belangrijke elementen 

van de zorg achterwege, waardoor de oudere 

niet de zorg krijgt die nodig is. Bijvoorbeeld:

• Onvoldoende of eenzijdig eten en drinken.

• Geen of geen goede medische zorg.

• De persoonlijke hygiëne is onvoldoende.

• Het huis vervuilt.

• De oudere krijgt nauwelijks aandacht.

2. Mantelzorgers vertonen stressgedrag en gaan 

zich anders gedragen. Bijvoorbeeld:

• Sneller kwaad of agressief.

• Ruwe verzorging, slaan, duwen, trekken, 

knijpen.

• Schelden, dreigen of kleineren.

• Opleggen van vrijheidsbeperkingen  

(opsluiten, vastbinden) of roesmiddelen 

(alcohol of sederende medicijnen) toe dienen.

• Schenden van rechten zoals minder of geen 

privébezoek toestaan, de post ongevraagd 

te lezen of achter te houden, de telefoon-

verbinding e.d.

Oorzaken van ontspoorde 
mantelzorg
Er zijn verschillende oorzaken voor het ont-

sporen van mantelzorg12. De drie belangrijkste 

worden hier genoemd. 

Overbelasting en onmacht
Dit is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak  

van ontspoorde mantelzorg: het niet meer  

3. Ontspoorde mantelzorg

“ZE IS ZO ZWAAR!”

Mevrouw Jansen is 83 jaar, heeft zware 

COPD en weegt 104 kilo. Ze woont met 

haar man, klein en mager, in het huis waar 

de kinderen zijn geboren en zij zijn daar 

erg aan gehecht. Meneer Jansen vertelt de 

wijkzuster: “Gisteravond moest ze naar de 

wc en heb ik haar daarmee geholpen,  

maar toen ze klaar was kreeg ik haar niet 

meer opgebeurd. Ze verzette zich daar  

ook tegen. Ik was zo moe dat ik dacht: 

“Bekijk jij het maar!” en heb haar op de 

pot laten zitten. 

Ik ben naar boven gegaan en naar bed. 

Vanochtend lukte het me om haar van het 

toilet af te krijgen.” 

Definitie ontspoorde mantelzorg
Bij ontspoorde mantelzorg overschrijdt de 

mantelzorger de grens van goede zorg. 

Door overbelasting, onmacht, onkunde  

of onwetendheid. Goede zorg slaat  

sluipenderwijs om in verwaarlozing,  

verkeerde behandeling of compassie-

moeheid. Een kenmerk van ontspoorde 

mantelzorg is het ontbreken van opzet. 
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aankunnen van de zorgsituatie.  

Er zijn verschillende oorzaken die de overbelas-

ting in de hand werken. De mantelzorg kost tijd, 

maar ook psychische en lichamelijke belasting, 

wat kan leiden tot stress, uitputting en over-

belasting. 

De mantelzorger kan een gevoel van onmacht 

krijgen als degene die hij verzorgt bijvoorbeeld 

ongeneesbaar is of bij karakterverandering.  

Dit kan leiden tot overspannenheid en/of het 

overschrijden van grenzen van anderen.

Onkunde en onwetendheid
De verzorger mist de juiste kennis of vaardig-

heden om goede zorg te verlenen, waardoor de 

zorg kan ontsporen. Mantelzorgers hebben 

doorgaans geen opleiding in de verzorging en 

zijn daarom niet altijd goed op de hoogte van 

ziektebeelden of verzorgingstechnieken. 

Hierdoor kan het gebeuren dat ze de oudere 

onbewust en onbedoeld verkeerd behandelen.

Compassiemoeheid
Dit is een bijzondere vorm van overbelasting. 

Wanneer iemand het niet meer kan opbrengen 

voor een ander te zorgen of naar iemands pro-

blemen te luisteren, spreken we van compassie-

moeheid. Compassiemoeheid kan ook ontstaan 

wanneer de oudere de zorg tegenwerkt of 

agressief reageert. Ook langer bestaande pro-

blematiek zoals relatieproblemen of verslavin-

gen kunnen invloed hebben op compassie.

Risicofactoren
Ontspoorde mantelzorg kent verschillende risi-

cofactoren die bij de verschillende betrokkenen 

kunnen spelen13. Sommige risicofactoren komen 

overeen met de factoren die kwetsbaar maken 

voor overbelaste mantelzorg. Er kan sprake zijn 

van de volgende risicofactoren:

• Afhankelijkheid en machtsverschil.

• Sociaal isolement.

• Geestelijke achteruitgang en karakter-

veranderingen.

• Karaktereigenschappen van de mantelzorger

• Persoonlijke problematiek.

• Beperkte draagkracht.

• Huisvesting.

Erkennen en signaleren van 
ontspoorde mantelzorg
“Je ziet het pas als je het gelooft”, is een beken-

de uitspraak als het gaat om het signaleren van 

grensoverschrijdend gedrag bij ouderen. De 

erkenning dat grensoverschrijdend gedrag / ont-

spoorde mantelzorg bij ouderen kan voorkomen 

is een voorwaarde om te kunnen signaleren. En 

verder vraagt signaleren om: kennis van zaken, 

gevoelig zijn voor mogelijke signalen en een 

open houding hebben. 

Bij zowel de oudere als de mantelzorger kunnen 

zich signalen voordoen die wijzen op ontspoor-

de mantelzorg. Deze worden beschreven in  

EEN HUISHOUDEN VAN TWEE ZUSSEN

Trudie en Silvie zijn tweelingzussen  

van 80 jaar, en wonen al hun leven lang 

samen in hun ouderlijke huis. Beiden zijn 

licht verstan delijk beperkt. Doordat ze 

elkaar konden helpen, was die beperking 

nooit echt een probleem. Totdat Silvie  

probleemgedrag gaat vertonen en Trudie 

steeds minder gaat zien. 

Er komt een melding bij het wijkteam. 

Tijdens het huisbezoek blijkt dat Silvie in 

een bed ligt dat al zeker een half jaar niet 

meer is verschoond. De slaap kamer ruikt 

naar urine en op het nacht kastje staan 

bordjes met beschimmeld brood en onge-

opende doosjes medicijnen. 

Zie ook bijlage 1: Risicofactoren 

voor ontspoorde mantelzorg.

TIP

Meer weten over ontspoorde 
mantelzorg?

• Factsheet 1, Movisie 

• Factsheet 2, Landelijk Platform 

Bestrijding Ouderenmishandeling, 

Movisie en Vilans. 

• Ontspoorde mantelzorg, een verkenning 

naar de aanpak bij ouderen, Movisie.

TIP

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Factsheet%20ontspoorde%20mantelzorg%20%5BMOV-695455-1.1%5D.pdf
https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/doc/Factsheet-Ontspoorde-zorg.pdf
https://www.movisie.nl/publicatie/ontspoorde-mantelzorg
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bijlage 2. Deze signalenlijst dient als checklist. 

Wanneer bijzonderheden opvallen, kan men in 

de signalenlijst nazoeken of de waargenomen 

bijzonderheden op te vatten zijn als mogelijk 

signaal van ontspoorde mantelzorg. 

Handelen bij ontspoorde mantel zorg
Ook al zijn er tal van redenen waardoor de  

amantelzorger onbedoeld of ongewild de grens 

overgaat, het is belangrijk te onderkennen en 

erkennen dat er een grens wordt overschreden. 

Als dit het geval is, is meer en andere hulp 

nodig. En is de eerste zorg dat de situatie weer 

veilig wordt. Ontspoorde mantelzorg wordt, 

wettelijk gezien, gerekend tot een vorm van 

ouderenmishandeling.

 

Goed signaleren vraagt om  

drie eigenschappen: 

• KENNEN: kennis hebben van signalen. 

• WILLEN: signalen willen zien en in  

actie willen komen.

• DURVEN: signalen durven zien en  

stappen durven ondernemen.

TIP

Veel professionals zijn wettelijk verplicht 

om de Meldcode in te zetten!
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Organisaties en (zelfstandige) beroepskrachten 

in (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, 

onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke 

ondersteuning en justitie zijn wettelijk verplicht 

om met een Meldcode huiselijk geweld, 

ouderenmishandeling en kindermishandeling te 

werken. Ontspoorde mantelzorg valt (als een 

vorm van ouderenmishandeling) onder deze 

Meldcode. 

Meldcode en Veilig Thuis
De Meldcode is al lange tijd wettelijk verplicht. 

Deze handreiking gaat ervan uit dat de meeste 

professionals weet hebben van de Meldcode en 

het inschakelen van Veilig Thuis. 

In bijlage 5 vind je een korte beschrijving over 

de Meldcode en de werkwijze van Veilig Thuis. 

Waarom valt ontspoorde mantelzorg 
onder de Meldcode?
Ontspoorde mantelzorg kan niet zomaar wor-

den gelijkgesteld met ouderenmishandeling. 

Immers er is van opzet en kwade bedoelingen 

geen sprake. Maar de gevolgen kunnen zo groot 

zijn dat ze het welbevinden en veiligheid van de 

oudere en die van de mantelzorger ernstig aan-

tasten. Er is dan sprake van ‘geweld’ in de huise-

lijke sfeer en valt daarom onder de Meldcode. 

Doel van het inzetten van de Meldcode is de 

ontspoorde mantelzorg zo snel mogelijk te sig-

naleren, bespreekbaar te maken en om in over-

leg met betrokkenen hulp in een vrijwillig 

kader(!) op gang te brengen. 

Pas als een mantelzorger hulp afwijst en de 

inadequate zorg / onveiligheid voortduurt, 

wordt de grens van ontsporing overschreden en 

spreken wij van ouderenmishandeling. 

Meldcode inzetten bij signalen van 
ontspoorde mantelzorg
Handelen bij ontspoorde mantelzorg volgens de 

Meldcode betekent: intern en extern overleg 

over vermoedens en signalen van ontspoorde 

mantelzorg. Het kan zijn dat je prima in staat 

bent om binnen de eigen organisatie (eventueel 

met hulp van andere organisaties) de signalen 

van ontspoorde mantelzorg op te pakken. Of 

dat je met alleen een advies van Veilig Thuis al 

geholpen bent. 

Zoals gezegd: het inzetten van de Meldcode 

leidt dus lang niet altijd tot een melding. En als 

het wel tot een melding komt, betekent dit 

zeker niet per definitie dat politie of justitie 

erbij wordt betrokken. Het gaat erom dat je 

samen met betrokken organisaties en Veilig 

Thuis kijkt met welke ondersteuning / interven-

tie de situatie van de mantelzorger en de ver-

zorgde het meest geholpen is. Het uiteindelijke 

doel is een veilige zorgsituatie creëren voor de 

oudere en de mantelzorger. Het stappenplan 

helpt beroepskrachten bewust en doelgericht te 

handelen.

Hierna volgen schematisch de stappen van de 

Meldcode bij ontspoorde mantelzorg en een 

verdere uitwerking van deze stappen. 

 

4. Inzetten van de Meldcode bij ontspoorde mantelzorg

In deze handreiking gaan we ervan uit 

dat organisaties en individuele beroeps-

beoefenaren voldoen aan de wet ver-

plichte Meldcode (2013) en beschikken 

over een op maat gemaakt Meldcode, 

waarin de per 2019 verplichte afwe-

gingskaders voor de eigen beroepsgroep 

zijn opgenomen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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•  Afweging 1. Heb ik op grond van stap  

1 t/m 3 een vermoeden van ontspoorde 

zorg/ouderen mishandeling?

•  Afweging 2. Is er een vermoeden  

van acute of structurele onveiligheid?  

(Zie bijlage 6)

BESLISSING 5A

Is melden noodzakelijk? 

  
Bij acute of structurele onveilig heid is 

melden bij Veilig Thuis noodzakelijk. 

Na melden doorloop je vervolgens de 

afwegingen 3 t/m 5 in stap 5b samen 

met Veilig Thuis.

BESLISSING 5B

Is zelf passende en effectieve hulp 

bieden of organiseren (ook) mogelijk?

•  Afweging 3. Ben ik daartoe in staat?

•  Afweging 4. Werken betrokkenen 

mee aan hulp?

•  Afweging 5. Leidt de hulp tot 

duurzame veiligheid?

  
Is zelf hulp bieden of organiseren op 

basis van één van deze afwegingen 

niet mogelijk,  dan is melden bij Veilig 

Thuis noodzakelijk.

Stappen van de Meldcode

EVALUATIE EN NAZORG

Zorg altijd voor een goede 

evaluatie van de casus met 

collega’s en/of externen 

en, indien van toe passing, 

met Veilig Thuis.

  
Blijf de effecten van de 

in gang gezette hulp 

volgen.

  
Bij (nieuwe) onveilig-

heid (opnieuw) melden 

bij Veilig Thuis. 

STAP 1 

In kaart brengen van signalen

STAP 2 

Overleg met collega en/of met Veilig Thuis

STAP 3

Gesprek met de mantelzorger en/of oudere

STAP 4 

Wegen van de aard en ernst van de 

ontsporing. Raadpleeg bij twijfel altijd 

Veilig Thuis. (Zie afwegings kader eigen 

beroepsgroep)

STAP 5

Neem twee beslissingen a.d.h.v. het 

afwegingskader eigen beroepsgroep

Je kan de Meldcode in iedere stap afsluiten. 

Leg dit dan vast in het dossier. 

https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/afwegingskader
https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/afwegingskader
https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/afwegingskader


home | inhoud 16 / 36

STAP 1 
In kaart brengen van signalen
Gebruik de Meldcode of protocol van je eigen 

organisatie. Om de signalen in kaart te brengen 

kun je bijlage 2 (Signalen) en bijlage 3 (Signa-

leren) als leidraad gebruiken. 

Is er acuut een onveilige situatie? Neem direct 

contact op met de politie (112) of Veilig Thuis 

(0800 – 2000).

Hoe leg je signalen en stappen vast? 
• Observeer de situatie van de mantelzorger en 

de oudere én de situatie in huis. 

• Kijk naar het gedrag, de handelingen en de 

relatie tussen de oudere en de mantelzorger. 

Hoe is de relatie tussen beiden? Praten ze met 

elkaar? Hoe behandelen ze elkaar? Hoe ziet 

de thuissituatie eruit? 

• Maak onderscheid tussen signalen van de 

oudere, mantelzorger en overige signalen.  

Zie voor voorbeelden de signalenlijst (zie  

bijlage 2).

• Beschrijf de signalen zo neutraal en feitelijk 

mogelijk (zie bijlage 3). 

• Leg ook de stappen die je zet en de besluiten 

die je neemt vast en de gesprekken die je 

hebt gevoerd over de situatie.

Het netwerk in kaart
Inventariseer wat je weet over het sociale net-

werk en hulpverlening rondom de oudere en 

mantelzorger. Zijn er familieleden, vrienden of 

buren die betrokken zijn bij de zorg voor de 

oudere? Komen er andere hulpverleners over de 

vloer en heeft u daar al contact mee? Gebruik 

hiervoor desgewenst de Mantelscan. Vul in wat 

je weet, je hoeft (nog) niet met de oudere zelf 

te inventariseren, maar dat mag natuurlijk wel!

 

STAP 2  
Overleg met een collega en/of  
met Veilig Thuis
Bespreek de signalen en wat je verder in kaart 

hebt gebrachtmet een deskundige collega, je lei-

dinggevende of de aandachtsfunctionaris bin-

nen je organisatie.

Ga na: ben jij de aangewezen persoon om de 

zaak op te pakken? Het kan zijn dat het oppak-

ken van de vermoedens niet binnen je takenpak-

ket hoort. Beslis wie binnen de organisatie ver-

der gaat met de stappen. Indien stap 3 wordt 

gezet, bespreek wie het gesprek voert en bereid 

dit gesprek (samen) voor. Win zo nodig advies in 

bij Veilig Thuis. Bij het vragen van advies bij 

Veilig Thuis hoef je de naam van de cliënt niet te 

noemen. Bedenk: advies vragen is geen mel-

ding! Desgewenst kun je Veilig Thuis vragen om 

het gesprek samen voor te bereiden. In sommige 

gevallen kan het gesprek ook samen met een 

medewerker van Veilig Thuis worden gevoerd.

  
Leg uitkomsten van deze consultatie vast in 

het dossier. Leg ook vast wanneer wordt afge-

weken van de adviezen. 

Overleg met overige externen
Volgens de privacywetgeving mogen er geen 

stappen worden ondernomen zonder mede-

weten van betrokkenen, tenzij de veiligheid in 

het geding is. Dit betekent onder meer dat  

signalen of vermoedens van huiselijk geweld of 

ouderenmishandeling niet zonder toestemming 

van betrokkenen mogen worden gedeeld met 

bijvoorbeeld het wijkteam, in een extern over-

leg of met externe professionals. 

STAP 3 
Gesprek met de mantelzorger  
of oudere
Bespreek je zorgen zo snel mogelijk. Wacht niet 

totdat de situatie uit de hand is gelopen. Open-

heid biedt de meeste garantie om vertrouwen te 

winnen en hulp op gang te brengen. Dit geeft de 

mantelzorger / oudere ook gelegenheid om zijn 

of haar verhaal naar voren te brengen. Bedenk 

Je hoeft het niet te bewijzen! 
Het gaat om signalen en zorgen. 

Hoe eerder je stappen 2 en 3 van de Meld

code zet, hoe beter. Check jouw zorgen  

bij een collega en deel ze zo snel mogelijk  

met de oudere. 

TIP

Maak gebruik van de factsheet 

Meldcode en dossiervorming. 

TIP

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/expertisecentrum-mantelzorg-niet-meer-online
https://www.movisie.nl/publicatie/meldcode-dossiervorming
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dat zowel de overbelaste mantelzorger als de 

oudere in veel gevallen chronische stress ervaren. 

Dit kan hun reactie beïnvloeden, bijvoorbeeld 

door zeer emotioneel of boos te reageren.

Bereid je goed voor
• Wat is het doel van het gesprek?

• Welke punten wil je bespreken?

• Welke afspraken wil je maken?

• Voer je het gesprewk alleen of met een lei-

dinggevende of collega?

• Waar voer je het gesprek? Bij de oudere / 

mantelzorger thuis of bij jouw organisatie?

• Hoe introduceer je het gesprek? Bespreek je 

het tijdens de routine van de zorgverlening?  

Of plan je een apart gesprek over de zorg-

verlening? In het laatste geval moet je het 

gespreksonderwerp van te voren aankon-

digen.

Leidraad voor het gesprek
• Begin met uitleggen wat het doel van het 

gesprek is: je maakt je zorgen over de zorg-

situatie en wil graag in gesprek gaan met de 

mantelzorger / oudere om de zorgsituatie te 

verbeteren.

• Beschrijf de feiten en waarnemingen die je 

hebt vastgesteld en beschreven zoals in stap 1.

• Nodig de oudere / mantelzorger uit hierop te 

reageren.

• Kom hierna met een interpretatie van wat je 

hebt gezien, gehoord en waargenomen.

• Leg uit welke vervolgstappen je gaat zetten.

Afzien van een gesprek
Wanneer de veiligheid van één van de betrokke-

nen, waaronder je eigen veiligheid, in het 

geding kan komen, is een gesprek met de oude-

re/mantelzorger geen goed idee. Bijvoorbeeld 

wanneer je vermoedt dat het risico bestaat dat 

de mantelzorger zich na het gesprek zal afrea-

geren op de oudere. Of wanneer er goede rede-

nen zijn om aan te nemen dat de mantelzorger 

of oudere door het gesprek het contact met je 

verbreekt. 

Neem contact op met de aandachtsfunctionaris 

ouderenmishandeling/Huiselijk Geweld van je 

organisatie en/of met Veilig Thuis voor advies 

om te bepalen wie het gesprek aangaat en wat 

vervolgstappen zijn. 

 

STAP 4 
Wegen van de aard en ernst van  
de ontsporing
Stap 4 gaat over het wegen van de aard en 

ernst. Stel daarbij de volgende vragen:

• Afweging 1: Heb ik op grond van de stappen 

1 t/m 3 van de Meldcode een vermoeden van 

(dreiging van) ontspoorde zorg of ouderen

mishandeling? 

 NEE: Afsluiten en vastleggen in dossier. 

 JA: Ga verder met afweging 2. 

• Afweging 2: Schat ik op basis van de stappen 

1 t/m 4 van de Meldcode in dat er sprake is 

van (een vermoeden van) acute en/of structu

rele onveiligheid? 

 NEE: Ga verder met afweging 3 in stap 5b.

 JA: Melden bij Veilig Thuis (stap 5a). 

 Raadpleeg in geval van twijfel of verschil in 

mening altijd (opnieuw) Veilig Thuis (dit is wet-

telijk verplicht). Zij bieden ondersteuning bij het 

wegen van het geweld en van de risico’s op 

schade en zij kunnen adviseren over vervolg-

stappen. 

 
Leg de afwegingen vast in het dossier. 

Leg ook vast als de signalen zijn ontkracht en 

geen verdere actie wordt ondernomen. 

Nadat zorgvuldig de aard en ernst van (dreigen-

de) onveiligheid zijn ingeschat, worden op basis 

van de uitkomsten, met gebruik van een afwe-

gingskader, in stap 5 achtereenvolgens twee 

beslissingen genomen.

Maak gebruik van bijlage 4:  

Tips voor Gespreksvoering

TIP

Organisaties in de regio kunnen 

met je meedenken over oplossin

gen voor ondersteuning.  

Zie bijlage 7: Tools en organisaties.

TIP
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STAP 5 
Beslissen aan de hand van een 
afwegingskader
Aan de hand van het binnen je beroepsgroep  

geldende afwegingskader neem je twee beslis-

singen.

• BESLISSING 5A: Is melden bij Veilig Thuis 

noodzakelijk? 

Melden is altijd noodzakelijk als er sprake is van 

acute onveiligheid of structurele onveiligheid. 

Na melden doorloop je vervolgens de afwegin-

gen 3 t/m 5 in stap 5b samen met Veilig Thuis.

• BESLISSING 5B: Is zelf hulp verlenen of orga-

niseren ook (in voldoende mate) mogelijk?  

Hierbij gelden de volgende drie afwegings-

vragen die doorlopen worden.

 Afweging 3: Ben ik in staat effectieve / pas

sende hulp te bieden of organiseren om drei

ging van toekomstig) huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling af te wenden? 

 NEE:  Melden bij Veilig Thuis.

 JA: Ga verder met afweging 4. 

 Afweging 4: Aanvaarden de zorgvrager en 

diens systeem hulp om dreiging van huiselijk 

geweld en/of  kindermishandeling af te  

wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te 

zetten? 

 NEE:  Melden bij Veilig Thuis.

 JA: Ga verder met afweging 5. 

Afweging 5: Leidt de hulp binnen de gewens

te termijn tot duurzame veiligheid en/of het 

welzijn (herstel) van alle betrokkenen?

 NEE:  (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.

 JA: Hulp afsluiten met afspraken over het  

 volgen van toekomstige (on)veiligheid  

 met betrokkenen en samenwerkings- 

 partners.

 
Blijf de effecten van de in gang gezette hulp 

volgen. Bij (nieuwe) onveiligheid zoek je contact 

met Veilig Thuis. 

Evaluatie en nazorg
Evalueer het verloop van het proces na het afslui-

ten van de casus met collega’s en externen. De 

evaluatie kan van pas komen bij een volgend ver-

moeden van ontspoorde mantelzorg en kan ande-

re collega’s in de toekomst handvatten bieden.

Aandachtspunten 
• Zijn de vermoedens met behulp van derden 

voldoende onderbouwd?

• Is het stappenplan ‘op maat’ uitgevoerd?

• Zijn de stappen goed onderbouwd en vast-

gelegd in een dossier?

• Hoe verliep de besluitvorming voor wat 

betreft de uitvoering van de verschillende 

stappen?

• Is de cliënt zorgvuldig en doortastend  

benaderd?

• Waren betrokkenen gesprekstechnisch  

voldoende toegerust?

• Wat waren de knelpunten?

• Sta ook stil bij je eigen emoties.
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BIJLAGE 1  
Risicofactoren voor 
ontspoorde mantelzorg

Ontspoorde mantelzorg kent verschillende risi-

cofactoren die bij de verschillende betrokkenen 

spelen: vooral bij de oudere en de mantelzorger 

en in de relatie die zij onderling hebben.14 

Afhankelijkheid en machtsverschil
De oudere wordt afhankelijk(er) van anderen.  

Er kan een zorgafhankelijke situatie ontstaan 

waardoor de verhoudingen in de relatie tussen 

de oudere en mantelzorger verschuiven. Dit kan 

stress opleveren, zeker als het om partners gaat 

die eerder een gelijkwaardige relatie hadden. 

Ook kunnen gevoelens van verlies en rouw spe-

len omdat de mantelzorger de persoon verliest 

zoals hij of zij voorheen was. En er ontstaat een 

machtsverschil dat kan bijdragen aan de ontspo-

ring van mantelzorg. 

Sociaal isolement
Wanneer de mantelzorger en de oudere hun soci-

ale contacten verliezen, zijn er steeds minder 

mensen in de buurt die de mantelzorger kunnen 

ontlasten en eventueel verslechterde zorg opmer-

ken. En als de mantelzorger geen uit laatklep 

meer heeft, kan dat leiden tot opgekropte emo-

ties en frustraties en uiteindelijk tot escalatie. 

De oudere zelf kan door gebrek aan contacten 

of inzicht minder kritisch worden op de kwaliteit 

van de mantelzorg. Of hulp ‘van buiten’ afhou-

den, omdat hij het liefst door die ene mantelzor-

ger geholpen wil worden. En de mantelzorger 

kan hulp weigeren, met het idee dat hij of zij 

het zelf het beste kan, of om wat voor reden 

dan ook, moet volhouden.

Geestelijke achteruitgang en 
karakterveranderingen
De verzorgde kan door de ziekte van karakter 

veranderen en dat heeft vaak invloed op de 

zorgzwaarte. Vooral dementerenden en patiën-

ten met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) 

kunnen sterk van karakter veranderen, waar-

door de zorg zwaarder wordt voor de mensen 

om hen heen. Zo kunnen ze boos, verward, 

ongeduldig of angstig zijn. Het kan voor mantel-

zorgers moeilijk zijn om te leren omgaan met 

het nieuwe gedrag van de verzorgde en dit 

accepteren.

Karaktereigenschappen van de 
mantelzorger
De mantelzorger kan zelf bepaalde karakterei-

genschappen hebben die het lastiger maken om 

met de zorgsituatie om te gaan. Zo kan iemand 

bang zijn voor het naderende verlies van de 

ander of wellicht kan iemand zich moeilijk 

afsluiten, lastig nee zeggen of een laag zelf-

beeld hebben, dat kan leiden tot meer mantel-

zorgstress.

Persoonlijke problematiek
Door ervaringen met geweld in het gezin van 

herkomst, kan men hebben geleerd dat geweld 

een legitiem middel is om conflicten op te lossen 

of frustraties af te reageren. Volwassen kinderen 

kunnen hetzelfde soort gedrag vertonen naar 

hun afhankelijke ouders of andere familieleden. 

Er kan ook sprake zijn van persoonlijke proble-

matiek bij de mantelzorger die ontsporing in de 

hand werkt, zoals een verslaving, werkloosheid, 

psychische of psychiatrische problemen of een 

slechte gezondheid. Zulke persoonlijke proble-

matiek vormt een risicofactor voor ontspoorde 

mantelzorg.

Beperkte draagkracht
De draagkracht van de mantelzorger is van 

invloed op hoe hij of zij de mantelzorg ervaart. 

Bij iemand met een beperkte draagkracht, wei-

nig veerkracht, een slechte gezondheid en wei-

nig eigen bezigheden, kan een situatie makkelij-

ker escaleren.

Huisvesting
Wanneer de mantelzorger en oudere in één huis 

wonen, wordt de mantelzorger constant gecon-

fronteerd met het ziekteproces. Ook slechte of 

te kleine behuizing kan maken dat de last van 

de verzorging te groot is, bijvoorbeeld omdat er 

geen lift is in de flat of er geen mogelijkheid is 

om met een rolstoel door te kamer te bewegen.
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BIJLAGE 2  
Signalenlijst ontspoorde 
mantelzorg

Deze signalenlijst is een hulpmiddel om vermoe-

dens van overbelaste en/of ontspoorde mantel-

zorg te toetsen. Het is niet de bedoeling om met 

de signalenlijst in de hand te gaan observeren. 

Wel is het belangrijk om weet te hebben van 

deze signalen, zodat je ze eerder herkent. 

Let op: als één of meerdere signalen overeen 

komen met de onderstaande signalen, betekent 

dit niet dat er sprake is van ontsporing. Verdere 

verdieping in de situatie is noodzakelijk. 

De volgende signalen zijn afkomstig uit diverse 

documenten over ontspoorde (mantel)zorg en 

ouderenmishandeling en zijn gebaseerd op 

praktijkervaring. Ze zijn niet wetenschappelijk 

bewezen.15 Het is onmogelijk om alle signalen in 

de kaart op te nemen. Vertrouw ook op eigen 

waarnemingen en intuïtie.

Signalen bij de oudere
• De oudere heeft zichtbaar lichamelijk letsel / 

herhalend letsel. 

• De oudere geeft onsamenhangende en  

tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke 

verwondingen.

• De oudere maakt een depressieve, angstige 

indruk.

• De oudere geeft aan dat er veel mis is, maar 

wil er niet over praten.

• De oudere ziet er onverzorgd uit en/of de 

huishouding is verwaarloosd.

• De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen 

met de hulpverlener te praten.

• De oudere heeft een gebrek aan contacten.

• Het eet- of slaappatroon van de oudere  

verandert.

• De oudere vertoont versuffing en apathie, 

mogelijk als gevolg van overdosering van 

medicijnen.

• De oudere vertoont verandering in gedrag, 

zegt plotseling niets meer, vermijdt contact 

als de mantelzorger binnenkomt.

• De oudere doet bedekte toespelingen als de 

mantelzorger er niet is.

• De oudere vertoont diverse psychische signa-

len.

• De oudere vertoont schichtig en/of terugge-

trokken gedrag en blijft angstvallig binnen.

• De oudere weigert hulp en wil het er niet 

over hebben.

Signalen bij de mantelzorger
• De mantelzorger geeft onsamenhangende en 

tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke 

verwondingen.

• De mantelzorger vertoont verschijnselen van 

overbelasting (zoals irritatie, machteloosheid, 

frustratie, gezondheidsklachten of overver-

moeidheid.

• De mantelzorger voelt zich niet erkend.

• De mantelzorger heeft gebrek aan kennis van 

de ziekte of het ziektebeeld.

• De mantelzorger overschrijdt de eigen  

grenzen, heeft geen tijd voor eigen bezig-

heden.

• De mantelzorger heeft (of ziet) geen alter-

natief.

• De relatie mantelzorger / oudere is scheef-

gegroeid.

• De mantelzorger vertoont tegenwerking of 

agressie.

• De mantelzorger staat er alleen voor of heeft 

het gevoel er alleen voor te staan.

• De mantelzorger toont zich onverschillig of 

juist overbezorgd voor het wel en wee van de 

oudere.

• De mantelzorger vertoont een onverschillige 

of uiterst vriendelijke houding.

• De mantelzorger behandelt de oudere zonder 

respect (moppert veel, schreeuwt of scheldt). 

• De mantelzorger verhult de problematiek.

• De mantelzorger wijst hulp van buitenaf af. 

• Er is sprake van veranderende machtsverhou-

dingen tussen mantelzorger/oudere.

Aanvullende signalen die kunnen 
wijzen op ontspoorde mantelzorg
• Er verdwijnen spullen en geld van de oudere.

• Er is een toenemend aantal schuldeisers.

• Er is grote wanorde in huis.

• De koelkast is leeg.

• Bezoek wordt geweerd.



home | inhoud 21 / 36

• Er is onvoldoende geld voor eerste levens-

behoeften.

• Nodige hulp wordt geweigerd.

• Buren vertellen dat zij geschreeuw horen of 

zien dat de oudere ruw behandeld wordt.

Er is in GelderlandZuid een  

signalenkaart beschikbaar en  

de flyer ‘Als de zorg voor een oudere u 

teveel wordt’.

TIP

https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2017/06/161220-GL.013.10_Als-de-zorg-voor-een-oudere-u-teveel-wordt.pdf
https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2017/06/161220-GL.013.10_Als-de-zorg-voor-een-oudere-u-teveel-wordt.pdf
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BIJLAGE 3  
Signaleren van over
belaste en ontspoorde 
mantelzorg

Vastleggen van signalen
Signaleren is waarnemen. Vaak bestaat de nei-

ging om een signaal direct te interpreteren en te 

beoordelen. Belangrijk is om zo objectief moge-

lijk waar te nemen. 

Als je signalen op denkt te vangen leg deze dan 

zorgvuldig vast. Dit betekent: beschrijven wat je 

hoort, ziet en ruikt. 

Leg ook vast als je gesprekken met anderen (col-

lega’s) hebt gevoerd over de zorgsituatie en/of 

mogelijke signalen. 

• Beschrijf de signalen zo feitelijk mogelijk. 

• Beschrijf bij voorkeur signalen die je zelf hebt 

waargenomen.

• Noteer datum van de observatie of het 

gesprek als je een signaal vastlegt. 

• Is het noodzakelijk ook signalen van anderen 

te melden, vermeld dan altijd bron en datum.

• Wees volledig, d.w.z. beschrijf ook signalen 

die het vermoeden ontkrachten / tegen-

spreken. 

• Vermeld nadrukkelijk als je hypothesen en 

veronderstellingen vastlegt. Maak een ver-

volgaantekening als een hypothese of veron-

derstelling wordt bevestigd of ontkracht. 

• Leg diagnoses (zoals dementie) alleen vast als 

deze zijn gesteld door een bevoegde profes-

sional. 

In kaart brengen van signalen, de 7 W’s
1. Wat gebeurde er / wat nam je waar?

2. Wie was er bij betrokken?

3. Waar gebeurde het?

4. Wanneer gebeurde het?

5. Waarmee gebeurde het?

6. Was er een waarneembare aanleiding?

7. Op welke Wijze gebeurde het?

 

Maak gebruik van de signalenlijst 

in bijlage 2. Daarnaast is er ook 

een signalenkaart beschikbaar.

TIP

https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2018/10/Flyer-Ontspoorde-mantelzorg-LR.pdf
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BIJLAGE 4  
Tips voor  
gespreks voering

Gespreksvoering bij signalen 
van onveiligheid / ontspoorde 
mantelzorg16

Voorbereiding
• Verzamel wat je hebt vastgelegd in stap 1  

en stap 2. 

• Vraag desgewenst om advies of onder-

steuning voor gespreksvoering aan een  

collega of Veilig Thuis. 

• Probeer het gesprek met een collega te  

oefenen. 

Aandachtspunten
• Zorg ervoor de juiste toon en houding te  

treffen. 

• Spreek er heel gewoon over, op die manier laat 

je zien dat het onderwerp bekend terrein is.

• Toon begrip voor de moeilijke situatie waarin 

mantelzorgers zich bevinden. Geef aan dat je 

ziet hoe zwaar hun zorgtaken zijn en hoe 

goed ze die proberen te doen. 

• Maak duidelijk dat je heel goed snapt hoe het 

kan gebeuren dat grenzen worden overschre-

den. Maar maak ook duidelijk dat die situatie 

niet kan voortduren en dat er naar oplossin-

gen gezocht moet worden. 

• Bedenk dat veel mantelzorgers al een heel 

eind geholpen zijn met goede informatie, 

maar vaak moeten hulpverleners meer bieden 

en soms enige drang of dwang gebruiken om 

de situatie ten goede te keren. 

Het gesprek
• Maak het doel van het gesprek duidelijk. 

Wees open over jouw agenda.

• Deel je zorgen, benoem de feiten zo concreet 

mogelijk, zonder de term ‘ontspoorde man-

telzorg’ te gebruiken. Zeg bijvoorbeeld dat je 

je zorgen maakt over de zorgsituatie.

• Wees nieuwsgierig en vraag naar de beleving 

en mening van de klant. 

• Vat regelmatig samen en ga na of de 

gesprekspartner jou begrijpt. 

• Nodig uit om te praten door open vragen te 

stellen (wie, wat, waar, hoe, wanneer...).

• Vermijd waarom vragen.

• Stel af en toe, ter verduidelijking, ook geslo-

ten vragen.

• Moedig aan, door non-verbale signalen.

• Praat vanuit jezelf (ik zie dat ...).

• Bespreek niet alle problemen in één keer.

• Accepteer, toon empathie, wees oprecht, geïn-

teresseerd en nieuwsgierig en oordeel niet. 

• Luister actief en reflecteer.

• Wanneer de ander helemaal opgaat in de 

eigen emoties, haal hem/ haar dan terug naar 

het hier en nu, bijvoorbeeld door te vragen of 

hij/zij nog iets wil drinken.

Maak gebruik van ondersteunende 

‘hulpzinnen’.

Inleidende zinnen

• Ik wil met u praten over de verandering 

in het gedrag van uw …

• Ik maak me zorgen over u of over …, 

omdat …

• Er is een verandering ontstaan in uw 

situatie, sindsdien bent u, of is uw …

De werkelijke boodschap

Vanuit het benoemen van feiten, kan die 

als volgt luiden:

• Mij valt op …, het lijkt of …

• Ik merk, ik hoor, ik zie, ik denk …

• U bent de laatste tijd wat stiller (onge

concentreerd, rumoeriger, drukker, 

afweziger, verdrietiger, boos, geheimzin

niger) en daar maak ik me zorgen over.

• Hoe gaat het bij u thuis?

• Is er iets gaande in de omgeving  

(familie, gezondheid, woonsituatie)?

• Ik merk dat …

Het vervolg

• Wat spreken we af?

• Ik wil graag nog eens met u praten om 

te kijken of er verandering heeft plaats

gevonden.

TIP
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• Discussie en weerstand zijn tekenen dat er 

iets moet veranderen in de communicatie en 

strategie.

• Benoem gemeenschappelijke belangen,  

bijvoorbeeld dat de oudere goede hulp en 

zorg krijgt en dat de mantelzorger voldoende 

ruimte voor zichzelf moet hebben. 

• Wees eerlijk en open, maar pas op voor  

vrijblijvendheid. 

• Probeer discussies te voorkomen en laat je 

niet op een zijspoor zetten. 

• Als aanwezigen zich dreigend uitlaten (wat 

uitzonderlijk is), benoem dat de ander dreigt 

en stop het gesprek.

• Beloof geen geheimhouding!

• Help de oudere met het stellen van duidelijke 

doelen waar de oudere achter staat; zo con-

creet mogelijk, haalbaar en geformuleerd in 

termen van positief gedrag. 

• Vertel wat de vervolgacties zijn. Doe geen 

toezeggingen die je niet waar kunt maken.

• Leg afspraken en besluiten na afloop van het 

gesprek kort en zakelijk vast en geef de 

betrokkenen een kopie.
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BIJLAGE 5 
Informatie over  
de Meldcode en  
Veilig Thuis

Wat is de verplichte Meldcode? 
De Meldcode (officieel: Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling) beschrijft in vijf 

stappen wat professionals moeten doen bij ver-

moedens van huiselijk geweld, ouderenmishan-

deling en kindermishandeling. Organisaties en 

individuele beroepsbeoefenaars hebben de 

plicht om te beschikken over een meldcode die 

aan de wettelijke eisen voldoet, én om de kennis 

en het gebruik van de meldcode binnen de 

eigen organisatie te bevorderen. 

Van individuele beroepskrachten die werkzaam 

zijn voor een instelling waar een meldcode is 

vastgesteld, wordt verwacht dat zij het stappen-

plan van de meldcode volgen als zij huiselijk 

geweld, ouderenmishandeling of kindermishan-

deling signaleren. 

Meer informatie: Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling.

Waarom een Meldcode?
De Meldcode biedt een houvast voor de profes-

sional wanneer hij huiselijk geweld, ouderenmis-

handeling of kindermishandeling signaleert. 

Bijvoorbeeld om collega’s te consulteren, een 

gesprek met betrokkenen aan te gaan of hulp-

verlening in te schakelen. Goed gebruik van de 

Meldcode leidt tot 3x vaker signaleren en han-

delen. 

Doel Meldcode
Doel van de Meldcode om problemen in een zo 

vroeg mogelijk stadium te signaleren en te 

bezien of en zo ja welke hulp in een vrijwillig 

kader in gang gezet kan worden. Het doel is dus 

NIET om tot zoveel mogelijk meldingen te 

komen, maar het al of niet-melden is geen vrij-

blijvend iets. De beroepskracht moet in zijn 

afweging voldoende kunnen onderbouwen 

waarom in een situatie wel of niet is gemeld. 

Uitgangspunt Meldcode
Een belangrijk uitgangspunt van de Meldcode is 

transparantie. Dit houdt in dat er geen stappen 

worden ondernomen zonder medeweten van 

betrokkenen, tenzij de veiligheid in het geding is.

Aanscherping Meldcode
Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle beroeps-

groepen die onder de werking van de Wet ver-

plichte meldcode huiselijk geweld, ouderenmis-

handeling en kindermishandeling vallen 

verplicht over een afwegingskader te beschikken 

en in hun praktijk te gebruiken. Meer informatie 

hierover vind je op de website van de overheid 

en op de website van Augeo.

Rol Veilig Thuis in de Meldcode 
Advies vragen aan Veilig Thuis en eventueel mel-

den bij Veilig Thuis is een onderdeel van de 

Meldcode. Veilig Thuis kan ondersteuning bie-

den bij alle stappen van de Meldcode.

Bron: www.rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/afwegingskader
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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Bij Veilig Thuis kan men terecht voor advies en/

of melding. Bij een adviesvraag hoeft de naam 

van de cliënt niet te worden genoemd. Bij een 

melding moet dit wel, want alleen dan kan actie 

worden ondernomen. 

Veilig Thuis geeft informatie, advies, verwijst 

door of brengt hulpverlening op gang. 

Als een professional / organisatie niet in staat is 

om zelf adequate hulp te bieden of organiseren, 

kan men ondersteuning vragen bij Veilig Thuis 

of een melding doen. De professional / organisa-

tie blijft nog steeds betrokken.

Veilig Thuis GelderlandZuid 
Veilig Thuis Gelderland-Zuid is ondergebracht  

bij GGD Gelderland-Zuid. 

Veilig Thuis is 7 dagen 24 uur gratis bereikbaar 

via een landelijk telefoonnummer. 

Veilig Thuis is er voor burgers en voor  

professionals.

Veilig Thuis
24/7 hulp en advies: 0800 - 2000

Mail (algemeen):  

Vtzuid.zorgmelding@veiligthuisgz.nl

https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/
https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/professionals/
mailto:Vtzuid.zorgmelding%40veiligthuisgz.nl?subject=
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BIJLAGE 6 
Begripsbepaling en 
uitwerking termen 
‘acute en/of structurele 
onveiligheid’17 

Acute onveiligheid en structurele onveiligheid 

behelzen situaties waarin sprake is van een ern-

stige bedreiging van de veiligheid en het welzijn 

van betrokkenen en wijzen veelal op complexe 

en hardnekkige problematiek.

Acute onveiligheid 
Van acute onveiligheid is sprake als een persoon 

in direct fysiek gevaar verkeert en diens veilig-

heid de komende dagen niet gegarandeerd is. 

Hij of zij heeft direct bescherming nodig. Bij het 

afwegen van signalen van huiselijk geweld of 

ouderenmishandeling schat een professional 

allereerst en voortdurend in of een betrokkene 

acuut (levens)gevaar loopt. Dit betreft de aan-

wezigheid van fysiek of seksueel geweld (met of 

zonder letsel) of, in het geval van zorgafhanke-

lijke ouderen de áfwezigheid van de meest basa-

le verzorging (waaronder eten, drinken, kleding 

en onderdak). Het kan ook gaan om het onno-

dig toedienen van medicijnen of het verrichten 

van onnodige (medische) zorg.

Disclosure
Een specifieke vorm van acute onveiligheid is 

‘disclosure’. We spreken van ‘disclosure’ (ook wel 

onthulling genoemd) als slachtoffers uit zichzelf 

een professional om hulp vragen bij huiselijk 

geweld / ouderenmishandeling, of zich hierover 

uiten zonder hulp te vragen. Dit betekent veelal 

dat het slachtoffer een acute crisis ervaart en 

vreest voor de veiligheid en/of het welzijn van 

zichzelf of gezinsleden.

Structurele onveiligheid 
Bij structurele onveiligheid is er sprake van her-

haling of het voortduren van een onveilige situ-

atie of geweld. Een voorgeschiedenis van huise-

lijk geweld of ouderen mishandeling is de 

belangrijkste voorspeller voor het voortduren 

van onveiligheid (plegerschap of slachtoffer-

schap) in de toekomst. Er kan sprake zijn van 

een patroon van herhaald geweld, maar ook van 

permanente tekortkomingen in de geestelijke 

en/of lichamelijke verzorging van zorgafhanke-

lijke ouderen. Structurele onveiligheid heeft 

schadelijke gevolgen door de herhaling van de 

feiten, de voortdurende dreiging en (emotione-

le) onveiligheid.

Voor meer informatie zie informatiefilmpje en 

afwegingskaders (Augeo) per beroepsgroep. 

 

https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/afwegingskader
https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/afwegingskader
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BIJLAGE 7  
Tools en organisaties 

Voor deze handreiking is veel informatie verza-

meld, maar we beogen niet compleet te zijn.  

We hebben vooral landelijk beschikbaar materi-

aal verzameld. Er is op lokaal niveau nog meer 

beschikbaar. Er is onderscheid gemaakt in infor-

matie voor professionals en voor mantelzorgers.

VOOR PROFESSIONALS

Beleidsmatige aanpak

Handreiking gemeenten en professionals 
Het ministerie van VWS heeft voor gemeenten 

en professionals de handreiking Als mantelzorg 

uit de hand loopt laten maken, over de beleids-

matige aanpak van ontspoorde mantelzorg.

Bereiken van mantelzorgers

Mantelzorg en het keukentafelgesprek
Betrek de mantelzorger zo vroeg mogelijk bij de 

voorbereiding voor het gesprek. U kunt hem in 

het intakeformulier bijvoorbeeld al vragen na te 

denken over wie er nog meer betrokken zijn  

bij de zorg. Blijf ook na het gesprek de mantel-

zorger betrekken in correspondentie.

Meer informatie

Draaiboek Preventieve Ondersteuning 
Mantelzorgers (POM)
Methodiek voor systematische opsporing en pre-

ventieve ondersteuning van mantelzorgers.

De methodiek zorgt er voor dat niet wordt 

gewacht tot de (overbelaste) mantelzorger zich 

zelf meldt, maar dat de zorginstelling initiatief 

neemt om met de mantelzorger in gesprek te 

komen. Het draaiboek is te bestellen bij het 

Trimbos Instituut. Telefoon: 030-2971100.

Infographic Mantelzorgers beter bereiken
Om mantelzorgers te informeren, betrekken of 

ondersteunen moet je weten hoe je hen kunt 

bereiken. Dat kan het beste door te denken 

langs het zorg- en leefpad. Waar komen mantel-

zorgers gedurende een dag? Wie komen zij 

tegen? Welk communicatiemiddel gebruik ik? 

De infographic Mantelzorgers beter bereiken 

kan u hierbij helpen.

Mantelzorgers betrekken bij het zorgleefplan
Zes tips en een werkboek. 

In beeld brengen van belasting

Ervaren druk door informele zorg
Meetinstrument EDIZ helpt de belasting van 

mantelzorgers van mensen met dementie in 

kaart te brengen. De EDIZ-plus meet de belas-

ting bij mantelzorgers van mensen met diverse 

problematieken. Zowel de EDIZ als de EDIZ-plus 

is kort en gemakkelijk af te nemen.

Caregiver Strain Index
CSI staat voor Caregiver Strain Index, een vra-

genlijst waarmee overbelasting door mantelzorg 

gemeten kan worden. Het betreft een weten-

schappelijk gevalideerd instrument en is ontwik-

keld in de Verenigde Staten van Amerika in 1983 

door B. Robinson. De Caregiver Strain Index is 

één van de meest gebruikte (internationale) 

meetinstrumenten om belasting door mantel-

zorg te meten.

CRA-D
De CRA-D (Dutch) Caregiver Reaction 

Assessment, is een instrument voor het meten 

van de ervaren zorglast bij partners die mantel-

zorg verlenen. De CRA belicht zowel de positieve 

als negatieve aspecten van de zorgverlening. Dit 

instrument is geschikt voor gebruik door ieder 

type oudere, doordat het niet ziektespecifiek is. 

De vragenlijst is in 5-10 minuten in te vullen.

 

Bordje vol
BordjeVol van WeHelpen brengt voor mantel-

zorgers spelenderwijs in kaart welke activiteiten 

energie kosten, hoe lang de situatie nog vol te 

houden is en welke mensen kunnen helpen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/18/als-mantelzorg-uit-de-hand-loopt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/18/als-mantelzorg-uit-de-hand-loopt
http://www.movisie.nl/artikel/mantelzorg-keukentafelgesprek
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/af0695-preventieve-ondersteuning-mantelzorgers-draaiboek
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/af0695-preventieve-ondersteuning-mantelzorgers-draaiboek
http://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/af0695-preventieve-ondersteuning-mantelzorgers-draaiboek
https://gemeenten.movisie.nl/publicaties-infographics/infographic-mantelzorgers-beter-bereiken
https://www.vilans.nl/artikelen/tips-mantelzorgers-zorgleefplan
http://www.invoormantelzorg.nl/Site_IVM/documenten/werkboek-invoormantelzorg.pdf
https://www.movisie.nl/tool/welke-impact-heeft-informele-zorg
https://www.movisie.nl/tool/welke-impact-heeft-informele-zorg
https://www.vilans.nl/docs/producten/Care%20giver%20strain%20index.pdf
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum/37439%20CRA.pdf
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum/37439%20CRA.pdf
https://cooperatiewehelpen.nl/bordjevol/
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In gesprek met de mantelzorger

Gespreksmodel mantelzorgondersteuning
Het gespreksmodel Mantelzorgondersteuning, 

met vragenlijst, is een instrument om in gesprek 

te komen met de mantelzorger. Het model geeft 

op eenvoudige en snelle wijze een helder beeld 

van de situatie en belasting van de mantel-

zorger. Met aandacht voor zowel de objectieve 

belasting (hoe zwaar is het feitelijk?) als de  

subjectieve belasting (hoe ervaart de mantel-

zorger het?).

Met het gespreksmodel Mantelzorg ondersteu-

ning worden mantelzorgers zich meer bewust 

van hun kwetsbare positie. Daarnaast zeggen 

mantelzorgers dat ze door dit gesprek erken-

ning krijgen voor de zorg die zij geven aan hun 

naaste.

Kaartspel In gesprek over mantelzorg
Spel met prikkelende kennisvragen, stellingen 

en casussen over mantelzorg voor professionals 

in de wijk. 

Het SOFA-model: de verschillende rollen  
van mantelzorgers
Door rekening te houden met de verschillende 

rollen van mantelzorgers, krijg je meer zicht op 

hun behoeften en mogelijkheden. Je leert man-

telzorgers beter begrijpen en voorkomt dat je te 

veel op één aspect focust, bijvoorbeeld overbe-

lasting. Het SOFA-model is daarbij een handig 

hulpmiddel. 

Mantelzorg Schijf van Vijf
De Mantelzorg Schijf van Vijf is een instrument 

dat inzicht geeft in de verschillende behoeften 

van mantelzorgers en de diverse ondersteu-

ningsmogelijkheden die daarbij aansluiten. Het 

is ook de leidraad voor het gesprek (of gesprek-

ken) met de mantelzorger over zijn situatie en 

de behoefte aan ondersteuning. (Centrum voor 

dienstverlening Rotterdam).

Gespreksmodel voor palliatieve zorg
De belasting van mantelzorgers in de palliatieve 

zorg thuis is groot: 39% van de verhuizingen 

naar een verpleeghuis gebeurt in de week vóór 

het overlijden. De druk op de schouders van de 

mantelzorgers is een belangrijke oorzaak van 

(ziekenhuis)opname. Het gespreksmodel 

Mantelzorgondersteuning geeft op eenvoudige 

en snelle wijze een helder beeld van de situatie 

en belasting van de mantelzorger.

Online training Goed in gesprek
Wat vraagt samenwerken met mantelzorgers 

van jou? Movisie heeft een online (gratis)  

training ontwikkeld.

Netwerk versterken

Voor ouderen en hun mantelzorgers is een sociaal 

netwerk erg belangrijk. De volgende tools kun je 

benutten om mantelzorgers te ondersteunen bij 

het benaderen en versterken van hun netwerk. 

Eigenkracht conferentie
Een Eigen Kracht-conferentie is een bijeenkomst 

waarbij men samen met familie en bekenden 

een plan voor de toekomst maakt (familie-

groepsplan). Het werken met plannen uit Eigen 

Kracht-conferenties geeft hulpverleners en 

andere professionals de mogelijkheid om meer 

werk op maat te leveren, in minder tijd. 

Mantelscan
De Mantelscan van Movisie is een instrument 

voor professionals in zorg en welzijn om samen 

met ouderen en mantelzorgers een (mantel)zorg-

netwerk in kaart te brengen. Hierbij wordt geke-

ken wat de kracht en risico’s zijn van dat netwerk. 

Een sterk sociaal netwerk
Deze handleiding van Movisie is bedoeld voor 

vrijwilligers en organisaties die een netwerk wil-

len opzetten voor kwetsbare burgers en speci-

fieke doelgroepen. Iedereen die informele 

ondersteuning of vrijwillige hulpverlening biedt 

aan kwetsbare gezinnen of personen, kan deze 

handleiding gebruiken. 

Ecogram en Genograms
Een ecogram laat in één oogopslag de omvang 

en de kwaliteit van het sociale netwerk van de 

bewoner zien. 

Het genogram is een vergelijkbaar instrument. 

Echter, een genogram brengt het familienet-

werk in kaart terwijl het bij een ecogram niet 

alleen om familie gaat, maar ook om andere 

https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/goede-voorbeelden/gespreksmodel-mantelzorgondersteuning
https://www.movisie.nl/publicatie/kaartspel-gesprek-over-mantelzorg
https://www.zorgvoorbeter.nl/mantelzorg/rollen-van-mantelzorgers
https://www.cvd.nl/wp-content/uploads/2016/12/Mantelzorg-Schijf-van-Vijf-gesprektips.pdf
https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/goede-voorbeelden/gespreksmodel-mantelzorgondersteuning
https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/goede-voorbeelden/gespreksmodel-mantelzorgondersteuning
https://www.movisie.nl/training/online-training-goed-gesprek
https://www.eigen-kracht.nl/
https://www.movisie.nl/publicatie/mantelscan
https://www.movisie.nl/publicatie/sterk-sociaal-netwerk
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/aan-de-slag-ecogram-sociaal-netwerk-in-kaart-brengen.html
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/genogram-brengt-familie-in-kaart.html


home | inhoud 30 / 36

personen waarmee de bewoner een belangrijke 

persoonlijke verbinding heeft. 

Vragen en antwoorden over netwerk-
versterking
Hoe breng ik samen met de oudere het netwerk 

in kaart? Mag iedereen een ecogram maken?  

En wat te doen als iemand geen netwerk heeft? 

Lees het artikel

Werkmap Natuurlijk, een netwerkcoach
Werkmap met een tien-stappenplan voor vrijwil-

ligers en professionals die netwerkcoach zijn of 

willen worden van een eenzame of sociaal geïso-

leerde oudere of mantelzorger.

Digitale Platforms

Om overbelasting te voorkomen, is het goed om 

meerdere mensen uit het netwerk te betrekken 

bij de zorg. Daarvoor kunnen digitale platforms 

handig zijn. Juist om vraagverlegenheid van de 

mantelzorger te ondervangen en minder tijd te 

verliezen aan het bijpraten van iedereen indivi-

dueel. Een internet platform heeft bijvoorbeeld 

een agenda en een afsprakenlijst. Ook kun je er 

persoonlijke boodschappen achterlaten. Zo kun-

nen familie en vrienden onderling afstemmen 

wat er moet gebeuren. Bovendien kunnen ook 

professionals via zulke systemen samenwerken 

en afstemmen. Enkele voorbeelden:

• zorgsite.nl/member/login 

• www.carenzorgt.nl/welcome

• Digitale communicatie in de thuiszorg 

• huppla.nl

Ondersteunen mantelzorgers

Landkaarten Op weg naar vitaliteit
Het Expertisecentrum Mantelzorg ging aan de 

slag om, samen met mantelzorgers en beroeps-

krachten, te achterhalen wat nu maakt dat man-

telzorg prettig blijft of weer wordt. Oftewel: 

hoe blijft de mantelzorger vitaal? 

De tool bevat landkaarten rond 4 thema’s: 

lichaam, hoofd, hart en ziel en biedt een  

creatieve manier om te reflecteren op mantel-

zorg. De beroepskracht kan de landkaarten 

gebruiken in het gesprek met mantelzorgers.  

De mantelzorger kan er zelf ook mee aan de 

slag. 

Inspiratiefilms Op weg naar vitaliteit 
Vier inspiratiefilms rond de thema’s lichaam, 

hoofd, hart en ziel vitaliteit’ waarin mantel-

zorgers vertellen over hoe zij vitaal blijven.

Ondersteunen mantelzorgers van niet-
westerse herkomst
Mantelzorgers van niet-westerse herkomst lopen 

meer risico op overbelasting dan Nederlandse 

mantelzorgers. Ze zoeken vaak geen hulp en 

tegelijkertijd weten hulpverleners deze veelal 

geïsoleerde groep niet (goed) te bereiken.  

Lees het artikel op Kennisplatform Integratie  

en Samenleving.

• Zorg voor de mantelzorger 

Een handreiking om geïsoleerde mantelzor-

gers van niet-westerse herkomst te bereiken 

en ondersteunen.

• Publicatie Het verbeteren van steun aan 

oudere migranten.

• Cahier Ondersteuning allochtone mantel-

zorger

• Publicatie Wie zorgt voor oudere migranten? 

Mantelzorgcompas
Mantelzorgcompas is ontwikkeld om de afstem-

ming / samenspel tussen zorgverleners, cliènt en 

mantelzorgers te versterken.

Zingeving
Met het werkblad Samen ontdekken gaan  

oudere, mantelzorger en professional samen  

het gesprek aan over wat er toe doet. In vier 

stappen bepalen zij samen wat er belangrijk is in 

het leven van de oudere en wat zij kunnen doen 

om de oudere meer eigen regie te geven. 

Handreiking Zwaar belaste mantelzorgers  
1 op 1 ondersteunen
In deze handreiking voor Steunpunten 

Mantelzorg kunt u lezen hoe een goed aanbod 

van individuele ondersteuning aan zwaarbelaste 

mantelzorgers eruit kan zien en welke stappen u 

kunt nemen om dit te bereiken.

https://www.movisie.nl/artikel/vragen-antwoorden-over-netwerkversterking
https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/ser.info285C-Natuurlijk,%20een%20netwerkcoach!%20werkbladen.pdf
https://zorgsite.nl/member/login
https://www.carenzorgt.nl/welcome
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Digitale-communicatie-in-thuiszorg%20%5BMOV-13756414-1.0%5D.pdf
https://huppla.nl/
https://www.movisie.nl/publicatie/weg-naar-vitaliteit
https://www.movisie.nl/publicatie/weg-naar-vitaliteit
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAGkwilutZS6F8ctdFh3dUW8Kl_ZlG67U
https://www.kis.nl/artikel/hoe-ondersteunt-u-overbelaste-allochtone-mantelzorgers
https://www.kis.nl/artikel/hoe-ondersteunt-u-overbelaste-allochtone-mantelzorgers
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/handreiking-zorg-voor-mantelzorger.pdf
http://www.netwerknoom.nl/media/verbeterenvanondersteuningvoormantelzorgersvanouderemigranten.pdf
http://www.netwerknoom.nl/media/verbeterenvanondersteuningvoormantelzorgersvanouderemigranten.pdf
https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Cahier_allochtone_mantelzorg.pdf 
https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Cahier_allochtone_mantelzorg.pdf 
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/mantelzorg/mantelzorgkompas.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/werkplaats/zelfredzaamheid-samen-ontdekken-werkblad.pdf
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/wat-is-mantelzorg/mantelzorgers-ondersteunen/zwaarbelaste-mantelzorgers-1-op-1-ondersteunen-handreiking
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Kaart Tips Voorkomen Ontspoorde Zorg 
Kaart met signalen van ontspoorde mantelzorg 

en aandachtspunten voor gespreksvoering. 

Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp Arnhem.

Werkzame elementen bij... mantelzorg-
ondersteuning
Passende mantelzorgondersteuning wordt 

steeds belangrijker. Deze ondersteuning kan  

op verschillende manieren ingezet worden. 

Maar wat weten we eigenlijk over de werkzame 

elementen bij mantelzorgondersteuning?  

Dit artikel zet alle werkzame elementen van 

interventies gericht op ondersteuning op  

een rij.

Filmmateriaal 

Markant – centrum voor mantelzorg 
Amsterdam. Professionals aan het woord
• Casus 1: Incident of is er meer aan de hand? 

Nel vertelt over een situatie uit de praktijk:  

ze kreeg signalen en probeerde deze te  

toetsen. Was het een incident of was er meer 

aan de hand?

• Casus 2: Stap voor stap van signaal naar 

handelen 

Ineke gaat in gesprek met de verzorgde en de 

mantelzorger. Wat gaat eraan vooraf en wat 

is het gevolg? 

• Casus 3: In gesprek met de overbelaste 

mantelzorger 

Een mantelzorger geeft aan dat de zorg te 

zwaar wordt en dat hij zich niet altijd kan 

beheersen. Nel besluit daarover in gesprek  

te gaan.

Overig
• Casus Dhr. van der Tak 

Oudere man vertelt over de mantelzorg die 

hij aan zijn vrouw gaf, hoe belastend dit voor 

hem was en dat hij grensoverschrijdend 

gedrag vertoonde. 

• Omroep Max 

Uitzending programma Meldpunt over over-

belaste en ontspoorde mantelzorg, 26 okto-

ber 2016 .

Mantelzorg en thuiszorg 

Werkboek Verder in samenwerking –  
In voor mantelzorg
Dit werkboek bestaat uit 12 thema’s rondom de 

samenwerking tussen mantelzorgers en mede-

werkers. Het biedt inspiratie, informatie, ervarin-

gen uit de praktijk en verwijst naar handige tools. 

Toolkit Mantelzorgondersteuning voor 
thuiszorgmedewerkers
De Toolkit Mantelzorgondersteuning bevat  

vier categorieën met diverse instrumenten: 

meten van overbelasting, netwerk in beeld, 

samenwerking en gespreksvaardigheden. 

Toolkit Samenwerken met mantelzorgers,  
zo werkt het
In de thuiszorg is het steeds belangrijker om 

goed samen te werken met het netwerk rondom 

de cliënt, zoals familie, buren en vrienden. 

Dankzij dit netwerk kunnen cliënten langer 

thuis blijven wonen. De toolkit legt in acht the-

makaarten uit hoe thuiszorgmedewerkers opti-

maal kunnen samenwerken met mantelzorgers. 

Mantelzorg en huisartsenpraktijk

Een op de vijf patiënten in een huisartsenprak-

tijk is mantelzorger. Als huisarts, praktijkonder-

steuner of praktijkverpleegkundige kun je een 

belangrijke signalerende rol vervullen, het 

gesprek aangaan met de mantelzorger en samen 

nagaan of verdere ondersteuning wenselijk is. 

Toolkit Mantelzorg
1 op de 5 patiënten in een huisartsenpraktijk is 

mantelzorger. Hoewel mantelzorgondersteu-

ning geen specifieke huisartsgeneeskundige 

zorg is, kunnen u en uw medewerkers door uw 

vertrouwensfunctie een zinvolle bijdrage leve-

ren in de signalering en preventie van overbe-

laste mantelzorgers. Met de Toolkit Mantelzorg 

leert u hoe. 

Expertisecentrum mantelzorg
Per april 2018 is het expertisecentrum ‘off-line’ 

gegaan. De site is nog wel toegankelijk, maar 

https://mvtarnhem.nl/wp-content/uploads/2018/05/Kaart-Voorkomen-Ontspoorde-Zorg-Tips-en-Aandachtspunten-MVT-A5.pdf
https://www.movisie.nl/artikel/werkzame-elementen-mantelzorgondersteuning
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Dg8NDlTEWJ4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6MmemI9iMjg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6MmemI9iMjg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rWauf6i1IsQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rWauf6i1IsQ
https://www.youtube.com/watch?v=0YUVx4Xdqps
https://www.npostart.nl/meldpunt/26-10-2016/POW_03286825
http://www.invoormantelzorg.nl/Site_EM/In_voor_Mantelzorg/Werkboek-In-voor-Mantelzorg-062016.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/nieuws/toolkit-mantelzorgondersteuning.pdf
https://www.venvn.nl/berichten/id/731656/toolkit-samenwerken-met-mantelzorgers-zo-werkt-het
https://www.lhv.nl/service/toolkit-mantelzorg
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voortaan is informatie van het expertisecentrum 

te vinden op: 

• Mantelzorg & sociaal domein: www.movisie.nl

• Mantelzorg & medewerkers in de ouderen-

zorg: www.zorgvoorbeter.nl

• Mantelzorg & medewerkers in de gehandicap-

tensector: www.kennispleingehandicapten-

sector.nl

• Werkboek In voor mantelzorg:  

www.invoormantelzorg.nl

VOOR MANTELZORGERS

Wegwijzer Mantelzorg
In deze wegwijzer vindt de oudere en de mantel-

zorger informatie over mantelzorg. Wat het is, 

wat het inhoudt en wat de invloed ervan is op  

het eigen leven. De Wegwijzer Mantelzorg biedt 

houvast.

Zelftesten voor mantelzorgers 
Met deze zelftesten kunnen mantelzorgers 

meten hoe ze ervoor staan:

• Balanstest Mezzo  

Hiermee kunnen mantelzorgers bezien hoe zij 

omgaan met het geven van mantelzorg en of 

zij in balans zijn. 

• De 3 minutencheck (voorbeeld Amsterdam) 

Een korte test waarmee mantelzorgers snel 

inzicht krijgen in hoe het ervoor staat. 

• Hoe voel jij je vandaag? 

Test voor mantelzorgers die voor iemand met 

dementie zorgen om in kaart te brengen in 

hoeverre zij belast zijn en tips krijgen hoe 

hiermee om te gaan. 

Online cursussen voor mantelzorgers
• Gezondzorgen, online cursus voor mantel-

zorgers.

• Dementie online, cursus voor mantelzorgers.

Brochures
Veilig Thuis Gelderland-Zuid heeft een brochure 

uitgegeven voor mantelzorgers die zich (zwaar) 

overbelast voelen. 

Respijtzorg – vervangende zorg
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid 

hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te 

dragen. Zodat hij of zij even tijd voor zichzelf 

heeft. Daardoor kunnen zij de zorg beter vol-

houden en wordt overbelasting voorkomen. 

Voorbeelden: 

• Vrijwillige respijtzorg, zoals oppas, bezoek-

service, vrijwillige thuishulp, vervangende 

mantelzorg.

• Professionele respijtzorg, oppas, ondersteu-

nende begeleiding, thuisondersteuning.

• Dagvoorziening / opvang. Dat is zowel vrij-

willig als professioneel mogelijk.

• Meerdaagse voorzieningen zoals een logeer-

huis of zorghotel.

• Activiteiten ter ontspanning van de mantel-

zorger gecombineerd met respijtzorgvoor-

zieningen.

• Aangepaste vakanties.

Meer informatie over respijtzorg vind je bij:

• Mezzo: uitleg respijtzorg 

• Mezzo: respijtwijzer

• Movisie: infographic respijtzorg

 

Voor meer informatie over mogelijkheden in de 

eigen gemeente: neem contact op met de orga-

nisatie voor mantelzorgondersteuning in uw 

gemeente (zie lokale adresgegevens).

Mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar is een commerciële 

aanbieder. Hij kan helpen bij allerlei regeltaken 

op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen 

of financiën. Meer informatie over mantelzorg-

makelaars vind je bij Mezzo. 

Organisaties / websites
Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt 

voor iedereen die belangeloos zorgt voor een 

naaste. Zij zetten zich in voor alle mantelzorgers 

in Nederland en voor professionals die mantel-

zorgers ondersteunen, en behartigen hun  

belangen.

https://www.movisie.nl/
https://www.zorgvoorbeter.nl/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
http://www.invoormantelzorg.nl/
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/dit-is-mantelzorg/wegwijzer-mantelzorg
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/balanstest
http://www.markant.org/3-minutencheck/
https://dementie.nl/mantelzorgtest
https://gezondzorgen.mirro.nl/
https://www.dementieonline.nl/
https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2017/03/Als-mantelzorg-u-teveel-wordt.pdf
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-thema-s/vervangende-zorg-of-respijtzorg
https://tijdvoorjezelf.mezzo.nl/
https://www.zorgverandert.nl/sites/default/files/infographic-respijtzorg-movisie-2017.pdf
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/steun-en-advies/organisaties-voor-ondersteuning-van-mantelzorgers/mantelzorgmakelaar
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/steun-en-advies/organisaties-voor-ondersteuning-van-mantelzorgers/mantelzorgmakelaar
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/steun-en-advies/organisaties-voor-ondersteuning-van-mantelzorgers/mantelzorgmakelaar
https://www.mezzo.nl/
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ADRESSEN MANTELZORG
ONDERSTEUNING PER GEMEENTE

Naast de sociale wijkteams die een startpunt 

voor mantelzorgondersteuning kunnen zijn, 

worden in veel gemeenten collectieve activitei-

ten voor mantelzorgers georganiseerd. 

Bijvoorbeeld gespreksgroep, mantelzorgsalon, 

lotgenotencontact, wandelen, enz. Kijk voor 

activiteiten bij u in de buurt bij de organisatie 

voor mantelzorgondersteuning in uw gemeente. 

• Berg en Dal 

Mantelzorg Berg en Dal

• Beuningen 

Stichting Perspectief 

• Buren 

Welzijn Rivierstroom

• Culemborg 

Elk Welzijn

• Druten  

Meer voor mekaar

• Heumen 

Mantelzorg Heumen

• Maasdriel en Zaltbommel 

Stichting Welzijn Bommelerwaard

• Mook en Middelaar 

Ondersteuning voor mantelzorgers

• Neder- Betuwe 

Kernpunt Neder Betuwe 

• Nijmegen 

Mantelzorg Nijmegen, onderdeel van  

Sterker Sociaal Werk

• Tiel 

Mozaïek Welzijnsdiensten

 • West Betuwe (per 1 januari 2019; voormalige 

gemeenten Geldermalsen, Neerijnen, 

Lingewaal)  

Welzijn West Betuwe

• West Maas en Waal    

Mantelzorg Maas en Waal

• Wijchen 

Meer voor mekaar

 

http://www.mantelzorgbergendal.nl/
https://stg-perspectief.nl/ik-zoek-advies-begeleiding/steunpunt-mantelzorg
https://www.welzijnrivierstroom.nl/gemeente-buren/mantelzorger/
https://www.elkwelzijn.nl/mantelzorg
http://www.meervoormekaar.nl/
http://www.mantelzorginheumen.nl/
https://www.welzijnbommelerwaard.nl/welzijn-bommelerwaard-mantelzorg
https://www.mookenmiddelaar.nl/inwoner/onderwerpen-a-z_42054/product/ondersteuning-voor-mantelzorgers_681.html
https://www.mookenmiddelaar.nl/inwoner/onderwerpen-a-z_42054/product/ondersteuning-voor-mantelzorgers_681.html
https://www.kernpuntnederbetuwe.nl/is/een-vraag-over/gezondheid/mantelzorg
http://mantelzorg-nijmegen.nl/
https://www.mozaiekwelzijn.nl/mantelzorgondersteuning
https://www.welzijnwestbetuwe.nl
http://www.mantelzorgmaasenwaal.nl/
http://www.meervoormekaar.nl/
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Voetnoten

1. Bron: CBS. 

2. In deze handreiking beperken we ons tot 

mantelzorg voor ouderen.

3. Bronnen: SCP. 

Voor elkaar? Stand van de informele hulp  

in 2016  

Factsheet Kerncijfers informele hulp in 

Nederland 2016 

Zorg en ondersteuning in Nederland:  

kerncijfers 2016 

www.cbs.nl

4. Bronnen: www.mantelluisteren.be en  

www.oncoline.nl

5. Bron: www.scp.nl 

6. Bron: SCP rapport Informele hulp: wie doet 

er wat?

7. Bron: www.movisie.nl 

8. Bron: www.zorgvoorbeter.nl

9. Bron: www.scp.nl

10. Deze handreiking gaat over het over de 

grenzen gaan van goede zorg richting de 

oudere. Er kan echter ook sprake zijn van 

grensoverschrijdend gedrag / geweld vanuit 

de oudere naar de mantelzorger. Ook dan is 

het belangrijk dat dit wordt gesignaleerd. 

11. Movisie, Factsheet IV: Ontspoorde zorg,  

risico op ouderenmishandeling bij mantel-

zorg.

12. Bron: Wendela Wentzel, Annemiek Goes en 

Oka Storms, Ontspoorde mantelzorg, een 

verkenning naar de aanpak bij ouderen, 

Movisie, Utrecht, 2015

13. Wendela Wentzel, Annemiek Goes en Oka 

Storms, Ontspoorde mantelzorg, een verken-

ning naar de aanpak bij ouderen, Movisie, 

Utrecht, 2015

14. Wentzel, W., Goes, A., Storms, O., Ontspoor-

de mantelzorg Een verkenning naar de aan-

pak bij ouderen, Movisie, april 2015.

15. Veilig oud zijn in Flevoland, basis hande-

lingsprotocol ouderenmishandeling/ont-

spoorde zorg (2010); Ouderenmishandeling 

signaleren, www.movisie.nl; Protocol 

Ouderen mishandeling Noord-Holland 

(2009); Deelspoor (vermoeden) van ouderen-

mishandeling en ontspoorde zorg, werk-

groep ouderenmishandeling Regio Land van 

Cuijk (2005).

16. Storms, O., Scherpenzeel, R. (et.al.), 

Stappenplan Handelen bij ontspoorde zorg, 

Utrecht, 2015. Hoeffnagel, M., Bodegraven, 

K. van, Gelissen, M., Handleiding Toolkit  

‘Als mantelzorg ontspoort…’ Tabblad 6. Do’s 

and don’ts bij gespreksvoering. Amsterdam, 

Prezens/ Markant, 2014

 Movisie Factsheet IV Ontspoorde zorg, risico 

op ouderenmishandeling bij mantelzorg, 

Utrecht, 2013

17. Basisdocument Het afwegingskader in de 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishan-

deling, Ministeries van Veiligheid en Justitie 

en van Volksgezondheid Welzijn en Sport. 

Juli 2017.

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Voor_elkaar
http://Factsheet - Kerncijfers informele hulp in Nederland 2016
http://Factsheet - Kerncijfers informele hulp in Nederland 2016
http://digitaal.scp.nl/zorgenondersteuning2016/
http://digitaal.scp.nl/zorgenondersteuning2016/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/45/een-op-zeven-mantelzorgers-vindt-zichzelf-zwaarbelast
http://www.mantelluisteren.be/index.php/zorgverleners/over-belasting-bij-mantelzorgers/risicofactoren-voor-overbelasting
https://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=30501&richtlijn_id=630
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Informele_hulp_wie_doet_er_wat
mailto:https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Informele_hulp_Web_gecorrigeerd_def.pdf?subject=
mailto:https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Informele_hulp_Web_gecorrigeerd_def.pdf?subject=
https://www.movisie.nl/artikel/zo-bereikt-u-mantelzorgers-zes-tips
https://www.zorgvoorbeter.nl/mantelzorg/overbelasting-herkennen
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Informele_hulp_wie_doet_er_wat
mailto:https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/doc/Factsheet-Ontspoorde-zorg.pdf?subject=
mailto:https://www.movisie.nl/publicatie/ontspoorde-mantelzorg?subject=
mailto:https://www.movisie.nl/publicatie/ontspoorde-mantelzorg?subject=
https://www.movisie.nl/
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Bakker, H. (2001b). Met de mantel der liefde.  

Als mantelzorg aan ouderen ontspoort. 

Utrecht: NIZW

Bierman, T. (2002). Ontspoorde zorg. Als zorgen 

even teveel wordt. Gerôn Jaargang 4, nr. 3

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  

Eén op de 7 mantelzorgers vindt zichzelf 

zwaar belast. 

Comijs, H. (2000). Ouderenmishandeling door 

bekenden. Agressie, verwaarlozing, benade-

ling. Huisarts en Wetenschap. Vol. 43(8). 

Jansen, C. en Morée, M. (2003) Als zorgen even 

te veel wordt. Ontsporing in de mantelzorg 

aan ouderen en signaalherkenning. 

Handboek Thuiszorg, Hoofdstuk C 11.2. 

Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Mantelluisteren. Overbelasting bij mantel-

zorgers / Risicofactoren voor overbelasting 

Movisie. Factsheet IV: Ontspoorde zorg, risico op 

ouderenmishandeling bij mantelzorg.

Oncoline. Risicofactoren voor overbelasting

Pot, A.M. (2000). Van ontspoorde zorg tot  

ouderenmishandeling. Denkbeeld. Vol. 12, 

Nr. 5: 26-29.

Royers,T.en Beelen, J. (2007) Ouderen mishande-

ling komt vaker voor dan we denken. In: 

Kruk, T. van der, C.Salentijn en M.Schuur-

mans, Verpleegkundige zorgverlening aan 

ouderen. Den Haag: Lemma.

Sociaal Cultureel Planbureau. Publicaties:

– SCP-rapport – Voor elkaar? Stand van  

de informele hulp in 2016

– Factsheet Kerncijfers informele hulp in 

Nederland 2016

– Zorg en ondersteuning in Nederland: 

kerncijfers 2016

– Informele hulp: wie doet er wat

Storms, O., Scherpenzeel, R. (2015). Stappenplan 

Handelen bij ontspoorde mantelzorg. Een 

model als aanvulling op de meldcode huise-

lijk geweld en kindermishandeling. Utrecht, 

Movisie

Wentzel, W., Goes, A. en Storms, O. (2015), 

Ontspoorde mantelzorg, een verkenning 

naar de aanpak bij ouderen, Utrecht, Movisie

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/45/een-op-zeven-mantelzorgers-vindt-zichzelf-zwaarbelast
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/45/een-op-zeven-mantelzorgers-vindt-zichzelf-zwaarbelast
http://www.mantelluisteren.be/attachments/article/77/Addendum%20onderwijs%20-%20overbelasting.pdf
http://www.mantelluisteren.be/attachments/article/77/Addendum%20onderwijs%20-%20overbelasting.pdf
http://www.mantelluisteren.be/index.php/zorgverleners/over-belasting-bij-mantelzorgers/risicofactoren-voor-overbelasting
https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/doc/Factsheet-Ontspoorde-zorg.pdf
https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/doc/Factsheet-Ontspoorde-zorg.pdf
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Voor_elkaar?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwe+publicatie+SCP
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Voor_elkaar?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwe+publicatie+SCP
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Voor_elkaar?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwe+publicatie+SCP
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Voor_elkaar?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwe+publicatie+SCP
http://digitaal.scp.nl/zorgenondersteuning2016/
http://digitaal.scp.nl/zorgenondersteuning2016/
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Informele_hulp_wie_doet_er_wat
https://www.movisie.nl/publicatie/ontspoorde-mantelzorg
https://www.movisie.nl/publicatie/ontspoorde-mantelzorg
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Colofon

Uitgave in het kader van het project  

Ouderen in veilige handen  

(aanpak ouderenmishandeling), 

GGD Gelderland-Zuid/ Veilig Thuis 

Gelderland-Zuid.

Samenstellers
Maaike Geertzen, projectleider GGD 

Gelderland-Zuid afdeling Gezond Leven. 

Marijke Lammers Bejegeningsvraagstukken, 

in opdracht van GGD Gelderland-Zuid.

Werkgroep / meelezers
Annet Eerden, WMO-consulent/sociaal team 

gemeente Mook en Middelaar.

Hiske Jaspers, aandachtsfunctionaris ouderen-

mishandeling Veilig Thuis Gelderland- Zuid.

Pieter van der Keur, consulent mantelzorg en 

aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling 

Welzijn West Betuwe.

Marie Louise van der Ploeg, mantelzorg-

consulent, Mantelzorg Nijmegen, onderdeel 

van Sterker sociaal werk.

Vormgeving: OptimaForma, Nijmegen

Foto’s: Shutterstock
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