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Programma 

 

13.30- 13.40   Wetenschappelijke achtergrond 

 

13.40- 14.00  ALS Naasten Inzicht & Tips 

                      

14.00- 14.30   Ervaringsdeskundigen 
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• Gevoelens van overbelasting nemen toe in mantelzorgers¹ 

 

 

• Relatie tussen welzijn patiënt en welzijn mantelzorger 2 

 

 

• Behoefte aan meer ondersteuning 1, 3 

 

 

 
 

 

1. Boerner (2012). Psychol Health Med. 

2. Creemers (2014). Neurology. 

3.   van Groenestijn et al. (2015). Amy. Lat. Scl. and Frontotemp.. 



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 (2017). Palliative Medicine. 
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Opzetten van interviews 

• Identificeren 

ondersteuningsbehoeften 

 

 

• Dagelijkse activiteiten 

 

• Ervaringen als mantelzorger 

 

• Ondersteuningsbehoeften 
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Ondersteuningsbehoeften 

1. Meer eigen tijd 

 

2. Ondersteuning bij het aanvragen van 

hulpmiddelen/zorg 

 

3. Psychosociale ondersteuning 

 

4. Contact met andere mantelzorgers 

 

 

Zorg voor patient staat voorop 
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Contact met andere 

mantelzorgers 

Ondersteuningsbehoeften van ALS mantelzorgers 

 

 

 

 

 

• Het delen van ervaringen 

 

 

 

• Het delen van informatie en tips 

 
 
“Ik zou graag willen praten met iemand die ook een vader of moeder 
heeft verloren aan ALS en zoals ik daarmee aan het worstelen is. 
Want ik merk dat mensen in mijn omgeving gewoon niet begrijpen 
hoe het is.” 
 

 

 
“Bijvoorbeeld horen van andere mensen waar zij tegen aan zijn 
gelopen of hoe zij sommige dingen hebben opgelost. Misschien hoor 
ik dan dingen die ik mee kan nemen.” 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjQubWZj8gCFQLAFAodNAMJEA&url=http://lots-and-more.nl/&bvm=bv.103388427,d.ZGU&psig=AFQjCNEcWWTqMKY_mYClu2ZpHg8h4hxHjQ&ust=1443167862558904


Informatie behoeften 

Ondersteuningsbehoeften van ALS mantelzorgers 

 

• Voldoende informatie ALS 

 

• Hulpmiddelen 

 

• Hoe gaan andere 

mantelzorgers hiermee om? 
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Doelstelling 

 

Naasten informatie op maat geven (gepersonaliseerde 

informatie op het juiste moment). 

 

Regie (empowerment) van naasten vergroten. 

 

Voorkomen dat de zorglast oploopt. 
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Ontwikkelproces 

Tips  

Gesprekken met mantelzorgers  

Onderzoek “ALS Naasten support” 

Blogs 

Fora 

Literatuur 

Gesprekken met hulpverleners 

ALS Patients Connected 

 

Filmdag 

Heeft 33 filmpjes opgeleverd!! 
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Tips en links 
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https://youtu.be/zrXjlhvSis4 

 

 
Mantelzorgers: Hoe kunnen we hen 

ondersteunen? 

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


Mantelzorgers: Hoe kunnen we hen 

ondersteunen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JHfle7UKXGE  
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• https://youtu.be/nKvWBA0wWGE 
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Casus 1 

“De man van mevrouw Bakkers heeft nu 1 jaar ALS. 
Mevrouw geeft aan dat het helemaal niet goed met 
haar gaat. Ze is somber en maakt zich zorgen over 

het verdere verloop van de ziekte van haar partner. 
Als maatschappelijk werker ben ik op zoek naar 

concrete aanknopingspunten om haar te 
ondersteunen.”    
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Casus 1 

Intro 

• MW introduceert app in afspraak 

• MW maakt afspraak nagesprek met naaste 

Gebruik 

• Mevrouw vult app 30 dagen in en 
rapporteert wat er goed/minder gaat 

Nagesprek 
• MW evalueert app scores + bespreekt tips 
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Voordelen inzet app casus 1 

Inzicht in goede dagen kan nuance opleveren 

 

Dagelijks scoren helpt om te reflecteren en inzicht te 

krijgen 

 

Omstandigheden die maken dat het een goede dag is, 

kunnen vaker worden ingezet 

 

Knelpunten komen in beeld en er kan worden gekeken 

naar oplossingen 
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Casus 2 

“De echtgenote van de heer Bruinsma heeft al 
een paar jaar ALS en is inmiddels fors 
aangedaan. Tijdens gesprekken met het 
echtpaar valt het op dat meneer zichzelf altijd 
wegcijfert. Ik benoem dat hij goed voor zichzelf 
moet zorgen, maar merk dat dat niet aankomt. 
Hij vindt het ongepast. Het is immers vele 
malen zwaarder voor zijn vrouw.” 
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Casus 2 

Intro 

• MW introduceert app in afspraak 

• MW maakt afspraak nagesprek met naaste 

Gebruik 
• Meneer gaat naar de tips kijken in de app 

Nagesprek 
• MW bespreekt ervaringen met tips in app 
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Voordelen inzet app casus 2 

Tips kunnen helpen om van andere mantelzorgers 

ervaringen te horen (dit normaliseert de situatie) 

 

Tips kunnen direct worden toegepast door naaste 

 

App kan helpen om boodschap van mw te versterken 
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Vragen? 
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 Neem de folders mee voor in uw spreekkamer! 


