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“We gaan niet voorbij 
aan het verdriet en 

onze machteloosheid. 
We maken alleen het 

allerbeste van een 
slechte situatie.” 
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De naaste

• Naasten spelen een grote rol in de begeleiding en ondersteuning van 
mensen met ALS

• Naarmate de ziekte vordert, neemt de mantelzorg een steeds grotere plek 
in hun leven in

• Grote impact op leven van de naaste: minder werken, nieuwe (zorg)taken, 
rolverdeling, veranderingen in thuisomgeving, minder eigen tijd

• Risico op psychische klachten en overbelasting
(Galvin et al., 2016; Gauthier et al., 2007; Hecht et al., 2003; Roach et al., 2009)
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Ondersteuningsbehoeften

De Wit (2019)

1. Informatie
Informatie over de ziekte, hulpmiddelen, 
thuiszorg etc.

2. Psychologische begeleiding
Leren omgaan met emoties, veranderende 
naaste

3. Praktische hulp
Hulp bij huishoudelijke en zorgtaken

4. Lotgenotencontact
Ervaringen delen
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Het vermogen van iemand om stil te staan bij eigen pijn en/of verdriet en 
hierop te reageren met vriendelijkheid

Zelfcompassie



Waarom aandacht voor zelfcompassie?

Zelfcompassie kan bijdragen aan kwaliteit van leven, door:

• Acceptatie van de ziekte

• Verbeteren van emotieregulatie vaardigheden

• Verminderen van gevoelens van sociale isolatie
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• Web-app ontwikkeld door Universiteit Twente 
voor kankerpatiënten

• In nauwe samenwerking met werkgroep van 
patiënten, naasten en zorgverleners aangepast 
voor ALS

• Patiënten en naasten leren door middel van 
korte filmpjes, teksten en oefeningen waar 
mensen met ALS vaak tegenaan lopen en hoe je 
hier op een vriendelijke manier mee om kunt 
gaan.

Zelfcompassie app “Compas-Y”



Voor jezelf zorgen: Hoe doe je dat?
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Momenten van 
rust en 

ontspanning 
inbouwen

Bewust 
genieten

Emoties 
omarmen en 

uiten

Mild zijn voor 
jezelf

Voor je lichaam 
zorgen: 

bewegen, eten, 
slapen

Jezelf omringen 
met de juiste 

mensen

Je grenzen 
respecteren

Hulp vragen in 
je omgeving



In deze workshop
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Grenzen stellen “Je wordt heel kieskeurig, 
ook welke vriendschappen 
je wel energie in steekt en 

niet energie in steekt, 
omdat je maar beperkte 
energie hebt. Dat geldt 
zowel voor mijn man als 

voor mij.”

“Al die ballen in zware tijden 
omhoog houden, dat is heel 

lastig. En je moet jezelf toestaan 
om dan een bal te laten vallen 

of, bedenken wat is belangrijk en 
wat is niet, of nou dan maar niet 
alle ballen maximaal hoog maar 

dan allemaal een beetje op 
halve kracht.”



Sociale steun

“Ik ben niet zo’n hulpvrager, ik doe 
het het liefste allemaal zelf. Maar 

ja, als dat niet meer gaat, dan 
moet je wel hulp vragen.”

“Ik denk dat je alleen begrip kunt 
verwachten van mensen als je open 
bent over waar je tegenaan loopt.”



Rust en ontspanning inbouwen

“Ik neem wel tijd voor mezelf. Ik ga bijvoorbeeld wel 
elke dag even wandelen. Maar ik spreek ook af met 
vriendinnen. Ik ga wel eens een dagje weg. Ik ga wel 

eens bij iemand op de koffie, of ze komen ook wel 
eens hier en ik doe nog wel dingen voor mezelf.”



Emoties uiten

“Dat was ook heel prettig om daar met een wildvreemde 
eens over te praten. En niet iemand die je partner ook kent, 

want die zit er zelf natuurlijk ook in.”

“Ik heb in de periode dat [naam partner] ziek was heel 
veel geschreven, en dat heb ik onder een wachtwoord 
gedaan zodat niemand er bij kon. En daar schreef ik 

echt alle frustraties in op, alles wat ik tegen kwam, de 
gekste dingen. Mij hielp het dat het weer structuur 

bracht in mijn hoofd eigenlijk. En dat ik even alles wat 
in mijn hoofd zat kon opschrijven.”



Aandacht voor positieve dingen & bewust genieten

“Het is verdrietig, maar het opent ook weer deuren. Er 
komen ook weer kansen op je pad, en mensen in je leven 

die zo waardevol zijn en die heel veel steun geven.”

“Als we iets willen doen proberen we dat zo snel mogelijk 
gewoon te regelen en genieten we daar op een veel 

intensere manier van. Omdat je je bewust bent van het 
feit dat het de laatste keer kan zijn.” 



Pilotstudie

• Pilot app onder 15 ALS patiënten en 15 naasten
➢ Gedurende 6 weken de app gebruiken
➢ Vragenlijsten invullen pre, mid- en post-interventie
➢ Zorgverleners hebben geen toegang tot de antwoorden
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Bedankt voor uw deelname!

Contact: m.p.j.spijkerman-6@umcutrecht.nl


