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Hoe gaat het met partners? 

maatje 

liefdespartner 
zorgverlener 

zorgvrager 

Werknemer 

broer/zus/vriend 

……… 



• Naaste 

• maatje, iemand die de patiënt heel goed kent,  

die de persoon achter de aandoening kent 

 

• Zorgverlener 

• persoon die mee gaat naar de dokter, die kan helpen bij de ADL,  

die met de patiënt kan oefenen 

 

• Zorgvrager 

• persoon die het nodig heeft dat er ook gevraagd wordt  

‘hoe gaat het nu met jou?’ 

 



Onzekerheid, zorgen maken om de toekomst 

 

Steeds moeten uitleggen 

 

Frustratie over tekortschieten zorg en vaak 

tegengesteld adviezen 

 

Frustratie over onvermogens patiënt 

 

Negeren van eigen behoeftes 

 

Uitputting 

 

….. 
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Je krijgt een ziekte/aandoening niet alleen! 

 

Gevolgen voor familie 



Patiënt     Gezin / naasten 

Impact! 

Patiënt     Gezin / naasten 

Invloed! 
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2005 

Stress / burden 

Zo’n 50% - redelijk consistent over studies, diagnose groepen  

Grote individuele verschillen 

Veranderingen over de tijd 

 

Variabelen patiënt / ernst van de beperkingen 

Ernst van de ziekte (fysiek-mentaal) 

Persoonlijke kenmerken patiënt 

 

Variabelen familie (naasten) 

Gevoel van competentie                             

Zelf-effectiviteit 

Passieve Coping stijl 

Emotionele steun partners 

Sociaal netwerk 

“Unmet needs” - behoeften 

Wetenschappelijk onderzoek naasten 



Wat zijn de 

ondersteuningsbehoeften 

van naasten van patiënten 

met ALS? 

9-10-2018 



 

Interviews bij mantelzorgers door Nederland 

9-10-2018 

 
• Semi-gestructureerde interviews 

 
 

• Op locatie naar voorkeur mantelzorger 
 
 

• Identificeren ondersteuningsbehoeften 



 

Interviews bij mantelzorgers door Nederland 

9-10-2018 

Nr Relatie Mantelzorger 

leeftijd 

Patiënt geslacht Patiënt leeftijd Datum 

diagnose 

Geboorteland CSI 

1 Zus 59 Vrouw 57 April 2014 NL 2 

2 Partner (m) 71 Vrouw 69 Sept 2014 NL 6 

3 Partner (v) 47 Man 52 April 2013 NL 13  

4 Partner (m) 73 Vrouw 71 Juli 2012 NL 9 

5 Partner (v) 58 Man 65 Okt 2014 NL 6 

6 Dochter 38 Man 68 Okt 2014 NL 6 

7 Partner (v) 59 Man 68 Okt 2014 NL 5 

8 Partner (v) 64 Man 63 Aug 2014 NL 9 

9 Dochter 35 Man 63 Aug 2014 NL 12 

10 Partner (m) 56 Vrouw 57 Sep 2011 Joegoslavië 10 

11 Dochter 28 Man 57 Juli 2014 Turkije 8 

12 Partner (v) 29 Man 37 Aug 2013 NL 10 

13 Partner (v) 36 Man 38 Sep 2011 NL 5 

14 Dochter 44 Vrouw 69 Dec 2014 NL  8 

15 Dochter 30 Vrouw 66 Mei 2014 NL 8 

16 Partner (m) 65 Vrouw 64 Sept 2013 NL 9 

17 Partner (m) 59 Vrouw 54 April 2011 NL 11 

18 Partner (v) 67 Man 74 April 2015 NL 7 

19 Partner (v) 75 Man† 76         1990 NL nvt 

20 Partner (v) 54 Man 58 Feb 2013 NL 9 

21 Partner (m) 68 Vrouw 67 Sep 2014 NL 10 



 

Ondersteuningsbehoeften 

9-10-2018 

1. Meer eigen tijd 
 

2. Ondersteuning bij het aanvragen van hulpmiddelen/zorg 
 

3. Psychosociale ondersteuning 
 

4. Contact met andere mantelzorgers 
 
 

Zorg voor patiënt staat voorop 
 

de Wit et al (2018). Support needs of caregivers of patients with amyotrophic lateral sclerosis: a qualitative 
study. Palliative & supportive care, 1-7. 



9-10-2018 

Literatuur onderzoek 

Welke factoren leiden tot 
overbelasting of angst- en 

depressieklachten bij naasten van 
mensen met ALS? 



 

Factoren gerelateerd aan overbelasting 

9-10-2018 

 
• Literatuuronderzoek 

 
• 25 artikelen geïncludeerd  

 
• Kwaliteit van bewijs voor de relaties systematisch beoordeeld 

 
 
 



 

Resultaten literatuur onderzoek 

9-10-2018 

Factoren gerelateerd aan overbelasting van ALS naasten: 
 
1. Gedragsveranderingen bij de patiënt 

 
2. Fysieke beperkingen van de patiënt 

 
3. Depressieve gevoelens van de mantelzorger 

 

 
 
 
de Wit, J et al (2018). Caregiver burden in amyotrophic lateral sclerosis:  
A systematic review. Palliative medicine, 32(1), 231-245. 



 

Resultaten literatuur onderzoek 

9-10-2018 

Factoren gerelateerd aan overbelasting van ALS naasten: 
 
1. Gedragsveranderingen bij de patiënt 

 
2. Fysieke beperkingen van de patiënt 

 
3. Depressieve gevoelens van de mantelzorger 

 

 
 
 
de Wit, J et al (2018). Caregiver burden in amyotrophic lateral sclerosis:  
A systematic review. Palliative medicine, 32(1), 231-245. 

Zeer weinig studies hebben gekeken naar  
kenmerken van de mantelzorg zelf of naar systeem 



 
Factoren gerelateerd aan angst/depressieve klachten 

9-10-2018 

• Vragenlijst onderzoek 
 

• 148 partners van mensen met ALS/PSMA 
• Uitkomst maat: HADS  
 
Onderzochte factoren:  

 
1. Fysieke beperkingen van de patiënt  (ALS-FRS-R)  

 
2. Gedragsveranderingen bij de patiënt (ALS-FTDQ)  

 
3. Gevoel van controle over mantelzorgtaken bij mantelzorgers  

• 3 vragen, afgeleid van ‘Job Content Questionniare) 



 

Resultaten vragenlijst onderzoek 

9-10-2018 

Factoren gerelateerd aan angst- en depressieklachten in partners: 
 
1. Gedragsveranderingen bij de patiënt 

 
2. Gevoel van controle over mantelzorgtaken bij  
       mantelzorgers  
 
Niet gerelateerd: 
1. Fysieke beperkingen van de patiënt 

 
 
de Wit J et al (2018). Psychological distress and coping styles of caregivers of patients with Amyotrophic 
Lateral Sclerosis: A longitudinal study. (under review) Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 

 
 



9-10-2018 

Onderzoek naar 
ondersteuningsprogramma voor 

naasten 



 

Blended Care 

9-10-2018 

de Wit J et al. (2018). A blended psychosocial support program for partners of patients with amyotrophic lateral 
sclerosis and progressive muscular atrophy: protocol of a randomized controlled trial. BMC psychology, 6(1), 
20. 



 

Info en oefeningen 



 

Contact met begeleider en lotgenoten  



 

Onderzoek 

9-10-2018 

Onderzoeksvragen: 
 
1. Verbetert het ondersteuningsprogramma het welzijn van de 
partners van patiënten met ALS/PSMA? 
 
2. Verbetert het ondersteuningsprogramma indirect het welzijn van 
de patiënt? 
 
Onderzoek bestaat uit: 
• Vragenlijsten 
• Interviews 
 
 



 

Status van het onderzoek 

9-10-2018 

• Werving is afgerond 
 

• 148 partners en 88 patiënten doen mee aan het onderzoek 
 

• Begin 2019 worden de resultaten verwacht 
 

• Interviews naar de ervaringen met het programma zijn 
inmiddels afgenomen 



 

Eerste resultaten interviews 

9-10-2018 

 
“Je leert je eigen regie te behouden. Dat je tijd voor jezelf moet 
maken en het belang van tijd samen doorbrengen. Dat hebben 
wij altijd gedaan hoor. Maar nu doe je dat bewuster en schakel 

je ook wel hulp in van familie, vrienden of buren.” 
 

“Het feit dat het online is maakt het laagdrempelig.  
Het is anders dan gesprekken met iemand, dus het scheelt heel 

veel tijd. Online kun je doen op momenten die voor jou 
uitkomen.”  



 

Eerste resultaten interviews 

9-10-2018 

“Het programma was echt op mij als partner gericht.  
Dat vond ik er heel erg fijn aan.” 

“In contact komen met andere partners vond ik prettig. Die 
kleine stukjes herkenning en de adviezen die zij gaven. Ik vroeg 
hoe zij dingen deden en ik heb mail contact gehad met mensen. 

In het dagelijks leven kom je ALS gewoon weinig tegen.” 



 

Timing aanbieden programma is van belang 

9-10-2018 

“Het is mij niet gelukt om het programma af te maken. Ik moest 
ontzettend veel zorg verlenen aan mijn vrouw. Ik werd elke nacht 
wakker gemaakt door mijn vrouw. Ik had er eigenlijk helemaal geen 
tijd voor om dan ‘s avonds nog die vragen te gaan beantwoorden.” 

“Het is allemaal erg genoeg en dat weten we echt. We steken onze 
kop niet in het zand, maar met mijn man gaat het heel langzaam en 
daardoor willen we nu niet constant geconfronteerd worden met 
alle ellende.” 



Key message, aim Bijeenkomsten voor naasten van 
mensen met ALS/PSMA/PLS 



 

Naastenbijeenkomsten 

9-10-2018 

Doel: 
 
• Delen van ervaringen en tips met mensen in dezelfde situatie 

 
Invulling: 
 
• In café in het UMCU 
• Halfjaarlijkse bijeenkomst gericht op thema 
• Start met opening van professional 
• Vervolgens delen van ervaringen en tips over thema in 

groepjes 
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Mantelzorg ALS app 

 

• Naasten informatie op maat geven 
 

• Regie (empowerment) van naasten vergroten 
 

• Voorkomen dat de zorglast oploopt 
 

 >>> met naasten ontwikkeld 
 

• Meer dan 400 keer gedownload 
 
 



De app ‘ALS naasten tips & info’ is gratis te 
downloaden in de play store en app store! 



 

                             Zorg op maat  

Gesprekken met MW 
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Monitoren  bv met de Caregiver Strain Index   



Wat kan morgen al anders                     

 

 
Meer aandacht voor naasten  
>monitoring van burden / stress 
 
Beinvloeden van burden/stress 
> gevoel van controle kunnen houden over situatie 
vergroten 
> gedragsveranderingen ptn 
>> psycho-educatie en begeleiding van ptn en naasten 

 

 

 



2019 

Resultaten RCT  
ondersteuning van naasten  


