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Opzet workshop 
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Projecten voor mantelzorgers vanuit ALS centrum 

 

In groepjes  Welke tools zijn geschikt in ALS 

mantelzorg 
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Ondersteuning aan ALS mantelzorgers 

 

 

 



Literatuur onderzoek 

Factoren gerelateerd aan overbelasting: 

 

Gedragsproblemen van patiënt 

Fysieke klachten patiënt 

Depressieve gevoelens mantelzorger 

 

Beschermende factoren voor overbelasting  

Nog onvoldoende onderzoek 
 

 

de Wit, J., Bakker, L. A., van Groenestijn, A. C., van den Berg, L. H., Schröder, C. D., Visser-Meily, J. M., & Beelen, A. (2017). 

Caregiver burden in amyotrophic lateral sclerosis: A systematic review. Palliative Medicine, 0269216317709965. 
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Ondersteuningsbehoeften 

 

• Meer eigen tijd 

 

• Ondersteuning bij het aanvragen van zorg/ hulpmiddelen 

 

• Psychosociale ondersteuning 

 

• Contact met andere mantelzorgers 

 

Zorg voor patient staat voorop 

 
de Wit, J., Schröder, C. D., el Mecky, J., Beelen, A. ,van den Berg, L. H. & Visser-Meily, J. M. A., (2017). Support needs of 
caregivers of patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis: A qualitative study. Palliative & Supportive Care, submitted.  
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Initiatieven vanuit ALS Centrum 
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•   

•   
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VB opdracht 
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'Hoe gaat het met je vandaag?'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aan de hand van hoe het met je gaat ontvang je tip, informatie 
en steun bij het zorgen voor een ander met ALS 

• Eind dit jaar verkrijgbaar in app en playstore 
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Voorbeelden 
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• https://youtu.be/zrXjlhvSis4 
 

 

https://youtu.be/JHfle7UKXGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tips van mantelzorgers voor mantelzorgers 

• Focus op: drempel verlagen naar zorgverleners 

https://youtu.be/zrXjlhvSis4
https://youtu.be/JHfle7UKXGE


Grafiek 
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• Inzicht in beloop van gemoedstoestand en wat daar invloed op 
heeft 

• Kan positieve bijdrage leveren aan gevoel van regie 

• Bespreken met maatschappelijk werker 

 

 

 

 

 



Tools/ hulp  
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Tools in de praktijk 

1. Ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers  

2. Communicatietools/ gedeelde agenda 

3. Facebookgroepen / Fora / blog 

4. Mantelzorgmakelaars   

 

Welke “tools”/ hulp zijn nuttig in de ALS zorg voor 

mantelzorgers?  

 

Hoe kunnen we het gebruik van “tools”/ hulp in de ALS 

zorg stimuleren? 
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1. Ondersteuningsprogramma’s 
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2. Communicatietools/ gedeelde 

agenda 
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ondersteunen? 

• Fello  
 

• Miessagenda 
 
 
 
 
 

Voordelen: 
• samen zorgen 
• familieagenda 
• iedereen is op de  
      hoogte 

 
 
 



3. Facebookgroep, Forum, blog 

Mantelzorgers: Hoe kunnen we hen 

ondersteunen? 

•  Stop ALS.nu 

• Mantelzorgers ernstig zieken 
• Nabestaanden ALS patienten 

 
 
 
 

• Mariskavangennep.nl/blog 



4. Mantelzorgmakelaar 

 
Wat doet een 
mantelzorgmakelaar? 
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Wat doet een mantelzorgmakelaar? 
 Een mantelzorgmakelaar helpt een mantelzorger met het 
regelen van zorgtaken op diverse terreinen 
• Richt zich op de mantelzorger en ontlast de mantelzorger 
• Bespreekt en onderzoekt de situatie rondom de patiënt en de 

mantelzorger 
• Maakt de situatie inzichtelijk en kijkt vooruit 
• Onderzoekt de mogelijkheden 
• Is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en 

bespaart tijd 
• Geeft de benodigde informatie en ondersteuning bij het 

regelen 
• Kan regeltaken overnemen 
• Is onafhankelijk 

 
 



Verschillende werkterreinen  

• Zorg 

• Welzijn 

• Vervoer 

• Wonen 

• Arbeid 

• Financiën 

 



Voor ALS in principe te maken met drie 
wetten 

1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) – 
gemeente 
ondersteuning mantelzorger, respijtzorg, woningaanpassing, 
woon-units, trapliften, tillift, toilet met spoelinstallatie, elektrische 
rolstoel, scootmobiels etc… 
 

2.  Zorgverzekeringswet (ZVW) – Zorgverzekeraars 
verpleging en verzorging thuis, palliatieve zorg, aangepaste stoel, 
trippelstoel, elektrisch verstelbaar hoog-laag bed, 
personenalarmering, communicatiehulpmiddelen, nek-/halskraag, 
drink- en eethulpmiddelen etc.. 
 

3.  Wet Langdurige Zorg (WLZ) – CIZ, Zorgkantoor 
24-uurs zorg  

 



Financiële vergoeding  

• Zorgverzekering van de mantelzorger of zorgvrager 
->  uit aanvullende verzekering  

• WMO -> maatwerkvoorziening 

• WLZ -> PGB -> uit 1,5% van het budget, dat 
verantwoordingsvrij te besteden is 

• Via werkgever 

• Particulier 

 



In de praktijk  

• Belang van schroom overwinnen, hulp vragen en 
antwoord respecteren 

• Open communicatie 

 - via e-mail 

 - diverse apps 

• Website kennisplatform ALS 

 

• Als mantelzorger en zorgvrager zelf zoveel mogelijk 
input geven 

 



Ons doel  

• Bekendheid geven aan beroep mantelzorgmakelaar 

• Mantelzorgers ondersteunen en helpen om het 
(langer) vol te houden, zodat meer tijd besteed kan 
worden aan “gewoon” samen zijn 

• Zorgen dat mantelzorgers datgene krijgen wat 
nodig is en waar ze recht op hebben 

• Samenwerken met Revalidatieteam in een 
aanvullende rol 

 

 



 

 

 

http://www.mirjamhoogland.nl/


In groepjes 

Welke “tools”/ hulp zijn nuttig in de ALS zorg voor mantelzorgers?  
 

Is dit nuttig? 

 

Wat zijn de voor/nadelen? 

 

Heb je hier ervaring mee in de praktijk? 

 

Raad je het aan? 

 

Hoe kun je (indien gewenst) het gebruik stimuleren? 

 
 

5 minuten per tool 

 

1. Ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers  

2. Communicatietools/ gedeelde agenda 

3. Facebookgroepen / Fora / blog 

4. Mantelzorgmakelaars   
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Plenair 

Stemmen  

Welk hulpmiddel is het meest nuttig? 

 

Hoe kunnen we dit meer onder de aandacht brengen? 

 

Mantelzorgers: Hoe kunnen we hen 

ondersteunen? 


