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8.3   Mantelzorgondersteuning 
 

Eén op de vijf patiënten in de huisartspraktijk verleent mantelzorg aan een kwetsbare 

naaste. Bijna de helft van de mantelzorgers heeft daarbij behoefte aan 

mantelzorgondersteuning. Door tijdig mantelzorgers te herkennen kan overbelasting 

voorkomen worden. Hierbij spelen de huisarts, POH en casemanager/zorgcoördinator 

(wijkverpleegkundige of sociaal werker) een belangrijke rol.  

 

(H)erken de mantelzorger 

Veel mantelzorgers zijn zich er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn. Het is belangrijk 

dat ze zich dit realiseren, zodat ze eerder om hulp of ondersteuning kunnen en durven 

vragen. Vraag de oudere of hij/zij tijd besteedt aan de zorg voor een ander of dat hij/zij 

zorg van een naaste ontvangt.  

• Geef bij de oudere aan dat de mantelzorger van harte welkom is om bij een 

consult of eventueel huisbezoek aanwezig te zijn. 

• Informeer de mantelzorger over de situatie van de oudere.  

• Betrek de mantelzorger bij de begeleiding van de oudere.  

• Vraag de mantelzorger regelmatig naar hoe de zorg gaat en wat de belasting is.  

 

Ondersteun de mantelzorger 

Ondersteun de mantelzorger door een luisterend oor te bieden en waardering en erkenning 

te uiten. Denk mee, geef advies en informatie zodat de mantelzorger zo goed mogelijk de 

zorg kan verlenen.  

• Vraag aan de mantelzorger hoe het met hem/haar gaat, het liefste in een één op 

één gesprek.  

• Benadruk dat de mantelzorger ook aan de eigen gezondheid moet denken.  

• Bespreek wat de mantelzorger nodig heeft om hulp te kunnen blijven geven.  

• Stimuleer de mantelzorger om de zorg te delen met andere naasten.  

• Spreek je waardering uit over de mantelzorger.  

• Maak samen met de mantelzorger een noodplan voor het geval hij/zij uitvalt.  
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Verwijzen 

Verwijs de mantelzorger door naar organisaties die ondersteuning kunnen bieden of 

(tijdelijk) zorg uit handen kunnen nemen. Het aanbod aan mantelzorgondersteuning 

verschilt per plaats, denk daarbij aan: 

• Organisatie voor mantelzorgondersteuning Mezzo 

• Logenotencontact 

• Patiëntenverenigingen 

• Gemeentelijk Wmo-loket voor individuele voorzieningen (bijv. hulp bij 

huishouden, vervoer, woningaanpassingen, respijtzorg) en algemene 

voorzieningen (bijv. boodschappendienst, maaltijdverzorging) 

• Organisaties voor vrijwilligerszorg, zoals vrijwillige thuishulp, buddyzorg, 

vriendendiensten, maatjesprojecten, Rode Kruis of Zonnebloem. 

 

Signaleer overbelasting en ondersteuningsbehoefte  

Door alert te zijn op signalen en klachten die vaak voorkomen bij mantelzorgers kun je 

achterhalen of je te maken heeft met een overbelaste mantelzorger. Veel voorkomende 

signalen en klachten zijn:  

• Lichamelijk: hoofd- en buikpijn, verhoogde bloeddruk, hyperventilatie, pijn in nek, 

schouders of rug, duizeligheid, toenemende vermoeidheid, afnemende eetlust of 

vraatzucht.  

• Psychisch: schaamte- en schuldgevoelens, concentratieproblemen, 

vergeetachtigheid, lusteloosheid, slaapproblemen, snel geëmotioneerd, piekeren.  

• Gedragsmatig: rusteloosheid, chaotisch, onverdraagzaam, agressief, verwaarloosd 

uiterlijk, meer drinken en roken, gebruik van kalmerende of stimulerende 

middelen.  

 

De belasting van een mantelzorger kan in kaart worden gebracht met een vragenlijst, bijv.:  

• Caregiver Strain Index (CSI) 

• Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ, voor mantelzorgers van mensen met 

dementie) 

• EDIZ-plus (voor mantelzorgers van mensen met diverse problematiek) 

 

Ontspoorde zorg en ouderenmishandeling 

Als de mantelzorger door overbelasting niet meer in staat is om goede zorg te verlenen 

spreken we van ontspoorde zorg. Voorbeelden van ontspoorde zorg zijn verwaarlozing, 

psychische of lichamelijke mishandeling, schending van rechten of financieel misbruik.  

 

 

http://www.mezzo.nl/
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo
http://www.respijtwijzer.nl/
https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/34951a93-57c2-51e6-99bd-fe36f8bba4fe
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11132
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11133
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11134
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Signalen die kunnen wijzen op ouderenmishandeling zijn:  

• Zichtbaar letsel 

• Overdreven schrikreactie bij onverwachte aanraking 

• Onsamenhangende verklaringen over verwonding 

• Depressiviteit of onverklaarbare angst 

• Schichtig of teruggetrokken gedrag 

 

Wet Meldcode huiselijk geweld 

Het melden van ouderenmishandeling valt onder de Wet Meldcode huiselijk geweld, die 

sinds 1 juli 2013 van kracht is. Op de signalenkaart Stop Ouderenmishandeling zijn de vijf 

stappen vermeld die doorlopen moeten worden in het kader van deze meldcode.  

 

Vragen en meldingen 

Voor het bespreken van signalen, advies en meldingen kun je terecht bij medewerkers van 

Veilig Thuis Drenthe.  

 

Registreren 

Maak de episode ICPC Z14 Probleem met ziekte partner aan in het HIS als iemand 

mantelzorg verleent en ICPC Z13 Probleem met gedrag partner als de mantelzorger 

problemen ervaart door de ziekte van de partner.  

 

Ingeschreven bij andere huisarts? 

Als de mantelzorger niet in jouw huisartspraktijk is ingeschreven, verwijs hem/haar dan 

door naar de eigen huisarts voor ondersteuning en begeleiding. Vraag of het akkoord is 

dat je gegevens betreffende de mantelzorgsituatie doorgeeft aan de eigen huisarts. Noteer 

gegevens van de mantelzorger en eventuele overbelasting in het dossier van de 

betreffende oudere bij Aanvullende gegevens plan en blijf de mantelzorger monitoren – 

voor zover mogelijk.  

 

Meer lezen?  

• Checklist Mantelzorgvriendelijke huisartsenzorg 

• Toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk 

• CSI (Caregiver Strain Index) 

• EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg) 

• EDIZ-plus 

• Informatiefolder ouderenmishandeling en ontspoorde zorg 

• Signalenkaart ouderenmishandeling 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11135
http://www.veiligthuisdrenthe.nl/
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11129
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11130
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11131
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11132
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11133
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11134
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11135

