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1. Inleiding 
 
Voor Belastbaarheid Mantelzorg is een basisindicatorenset ontwikkeld. Het 
onderwerp mantelzorg is gekozen door verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging 
en vastgesteld door de stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging. Vanaf 2021 is het voor 
zorgorganisaties van wijkverpleging verplicht om een meting uit te voeren op dit thema.   
 
De ontwikkeling van de indicatorenset voor belastbaarheid mantelzorg is een iteratief proces 
van voorbereidende set (2021) naar basisindicatorenset (2022) naar uiteindelijk een set met 
uitkomstindicatoren (2023). Het doel van dit ontwikkeltraject is dat rondom het thema 
belastbaarheid mantelzorg richting wordt gegeven aan wat goede wijkverpleging is en wat 
cliënten met een mantelzorger mogen verwachten. Er zijn drie doelen vastgesteld:   

• Het samen leren & verbeteren en het samen beslissen   
• Keuze-informatie voor cliënten    
• Zorginkoop   

 
Om de kwaliteit van zorg en uitkomsten van zorg te meten zijn randvoorwaarden nodig zoals 
eenduidige verslaglegging en kennis over de richtlijn en het bijbehorende verpleegkundig 
proces.   
Uit de praktijktoets is gebleken dat aan deze randvoorwaarden nog niet altijd wordt voldaan. Dit 
heeft consequenties voor de wijze waarop de data van de basisindicatorenset verzameld wordt 
en de interpretatie ervan.  
 
De basisindicatorenset is tot stand gekomen in verschillende werksessies met 
wijkverpleegkundigen en cliëntvertegenwoordigers. De beroepsgroep (V&VN) en de 
Patiëntenfederatie Nederland (PFN) hebben samen de regie voor ontwikkeling van deze 
basisindicatorenset. V&VN onderzoekt de bruikbaarheid van de indicatorenset en doet 
mogelijke voorstellen voor aanpassing of aanscherping van de indicatorenset. De PFN leest en 
denkt mee. De aanpassingen worden afgestemd met het beroepsveld en vastgesteld in de 
stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging.  
 
Bij de ontwikkeling van de basisindicatorenset zijn verschillende processtappen doorlopen. Eén 
processtap is de praktijktoets. De praktijktoets heeft tot doel om de ontwikkelde basisindicatoren 
te beproeven (testen) op bruikbaarheid in de verpleegkundige praktijk.   
 
Op basis van deze praktijktoets kan worden vastgesteld of er nog aanpassingen nodig zijn aan 
de basisindicatorenset en de bijbehorende handleiding. Daarnaast wordt gekeken welke 
randvoorwaarden nodig zijn om de indicatoren te gebruiken.   
 
De praktijktoets heeft de volgende resultaten opgeleverd:  
 

• De basisindicatorenset belastbaarheid mantelzorg is getest en geëvalueerd en 
bruikbaar bevonden voor zorgorganisaties. 
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• Er is een handleiding opgesteld ter ondersteuning aan zorgorganisaties. Deze 

handleiding geeft toelichting op de basisindicatorenset en geeft instructies over de 
meting.   

• Er is inzicht in de belemmerende factoren (randvoorwaarden) m.b.t. de implementatie 
van de indicator.  

 
In dit rapport worden de bevindingen van de praktijktoets nader toegelicht.    
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2. Projectorganisatie 
Voor het ontwikkeltraject van de basisindicatorenset is de volgende projectorganisatie ingericht:   

• Projectgroep   
• Inhoudelijke werkgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging  
• Deelnemende zorgorganisaties  

 
Zie bijlage 1 voor de lijst van afgevaardigden.  
 
 
Projectgroep  
De projectgroep bestaat uit een projectleider, methodoloog en twee adviseurs. De projectgroep 
is verantwoordelijk voor het opleveren van de basisindicatorenset (inclusief draagvlak en 
vaststellen door de stuurgroep), voor het opstellen van het handboek en afstemming met 
Mediquest (Third Thrusted Partner) in verband met aanleveren van data.     
 
Inhoudelijke werkgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging  
De inhoudelijke werkgroep is samengesteld uit clientvertegenwoordigers waaronder 
Patiëntenfederatie Nederland met een aantal leden, MantelzorgNL, verpleegkundigen & 
verzorgenden en vertegenwoordigers van de wetenschappelijke tafel wijkverpleging.   
De inhoudelijke werkgroep geeft adviezen en fungeert als een klankbordgroep. Daarnaast heeft 
de werkgroep (inhoudelijke) experts met een adviserende rol laten aansluiten om aanvullende 
expertise in te brengen tijdens de werksessies.   
 
Deelnemende zorgorganisaties praktijktoets  
Om meer informatie op te halen vanuit de huidige praktijk is een oproep gedaan aan de leden 
van brancheverenigingen Actiz en ZorgThuisNL. Totaal hebben acht zorgorganisaties 
deelgenomen aan de focussessies, met een vertegenwoordiging van 27 
(wijk)verpleegkundigen, kinder(wijk)verpleegkundigen en casemanagers dementie. Daarnaast 
zijn er inzichten opgehaald via de beleidsadviseurs en kwaliteitsverpleegkundigen.  Zeven 
zorgorganisaties hebben deelgenomen aan de proefmeting.  
 
De deelnemende zorgorganisaties zijn verdeeld over Nederland, grootte van de instelling, kind 
en volwassenen, zodat een representatief beeld ontstaat.   
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3. Dataverzameling en analyse 
In deze fase is informatie verzameld over de huidige praktijk met betrekking tot belastbaarheid 
mantelzorg en de verslaglegging ervan in het elektronisch zorgdossier.   
 
Hiervoor:  

• Zijn focusgroepen opgezet  
• Is een enquête ontwikkeld en uitgezet 
• Is een proefmeting uitgevoerd via Mediquest   

 

3.1  Focusgroepen 
 
Het doel van de focusgroepen was inzicht krijgen in de huidige praktijk (werkzaamheden en 
verslaglegging) met betrekking tot mantelzorg.  
Vooraf is een aantal onderwerpen vastgesteld. Deze zijn besproken tijdens de focusgroepen:  

• Bruikbaarheid en randvoorwaarden richtlijn Belastbaarheid Mantelzorg  
• Vastleggen van gegevens/ registratie in het elektronisch zorgdossier  
• Leerklimaat van de organisatie  

 
De focusgroepen zijn ingedeeld per zorgorganisatie met een afvaardiging van verschillende 
teams uit verschillende werkgebieden. Iedere focusgroep heeft deelgenomen aan twee sessies. 
Daarnaast is ook gekozen voor een focusgroep met een afvaardiging van vier zorgorganisaties 
voor de kruisbestuiving van ervaringen/ leermomenten buiten de eigen organisatie.  
In totaal hebben 27 zorgprofessionals (wijkverpleegkundigen, kinder(wijk)verpleegkundigen en 
casemanagers dementie) deelgenomen aan de focusgesprekken.   
 
De focusgroepen hebben online plaatsgevonden in de periode juni – september 2022. Er is 
daarbij aangegeven dat er geen waardeoordeel wordt gegeven aan de inhoud van de 
gesprekken, dit is een belangrijke randvoorwaarde om met elkaar in gesprek te gaan. De 
gesprekken geven inzicht op het verpleegkundig handelen in de praktijk en vormen ook reflectie 
en bewustwording voor de deelnemers, waarbij er geen goed of fout antwoord is.  
 
De gesprekken met de focusgroepen zijn tekstueel geordend en samengevat via de vooraf 
vastgestelde onderwerpen.  
Alle deelnemers van de focusgroepen hebben na afloop van de sessies een schriftelijke 
samenvatting ontvangen ter validering van de opgehaalde inzichten. Deze zijn akkoord 
bevonden door de deelnemers. Voor dit rapport zijn alle focussessies samengevat in een 
overkoepelende samenvatting, zie bijlage 2. 
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3.2  Inhoudelijke werkgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging 
 
Na het traject met de focusgroepen is een aparte sessie belegd met de inhoudelijke werkgroep 
Kwaliteitskader Wijkverpleging om de opgehaalde inzichten en gemaakte processtappen te 
bespreken, en ter advisering van het concept van de basisindicatorenset. Alle 
vertegenwoordigers van de inhoudelijke werkgroep benoemen het belang van het prioriteren 
van het thema belastbaarheid mantelzorg en hebben de projectgroep voorzien van advies over 
de basisindicatorenset. De projectgroep heeft het advies verwerkt in de basisindicatorenset. 
 

3.3  Enquête  
 
Een online enquête is verstuurd naar de kwaliteitsverpleegkundigen/ beleidsadviseurs van de 
zorgorganisaties. Het doel van de enquête was om op beleidsniveau informatie op te halen 
rondom het thema belastbaarheid mantelzorg in de organisatie.   
 
De enquête richtte zich op de thema’s:  

• Beleid over mantelzorg binnen de organisatie  
• Afspraken op organisatieniveau over vastleggen van informatie over mantelzorg in het 

elektronisch zorgdossier   
• Leerklimaat van de organisatie  

 
De antwoorden zijn geanonimiseerd en geven inzicht of organisaties beleidsafspraken rondom 
het thema hanteren. De resultaten van de enquête zijn terug te vinden in bijlage 3. 
 

3.4  Proefmeting 

Het doel van de proefmeting was om de basisindicatorenset te testen op bruikbaarheid.  

De proefmeting is via Mediquest uitgezet onder zeven zorgorganisaties en heeft 
plaatsgevonden van 15 november – 30 november 2022. Vooraf is per email een handleiding 
verstuurd met toelichting op de basisindicatorenset en instructies voor de proefmeting.  

De basisindicatoren zijn uitgesplitst in structuur- en procesindicatoren. Reden is dat er eerst 
nog randvoorwaarden nodig zijn om uitkomsten zichtbaar te maken, zoals eenduidige 
verslaglegging en kennis vergroten over de richtlijn en het bijbehorende verpleegkundig proces. 
De volgende indicatoren zijn opgenomen in de basisindicatorenset:    

• Indicatoren gericht op organisatiebeleid Belastbaarheid Mantelzorg   
• Indicatoren gericht op verslaglegging Belastbaarheid Mantelzorg   
• Indicatoren gericht op kennis over Belastbaarheid Mantelzorg     
• Indicatoren gericht op screening doelgroep Belastbaarheid Mantelzorg   
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Zie bijlage 4 voor de basisindicatorenset.  
 
Middels een online verstuurde vragenlijst hebben de zorgorganisaties via de beleidsadviseur 
of kwaliteitsverpleegkundige de indicatoren ingevuld. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen 
in de aparte rapportage Praktijktoets Belastbaarheid Mantelzorg meting 2022, welke is 
opgeleverd door Mediquest.  
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4. Resultaten 
Na de proefmeting, zoals hierboven beschreven is het gehele proces uitgebreid geëvalueerd: 
Na afloop van de proefmeting heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden met elke 
deelnemende zorgorganisatie. Er is geëvalueerd met de functionaris die de vragenlijst heeft 
ingevuld namens de organisatie, dit was doorgaans een kwaliteitsverpleegkundige of 
beleidsadviseur. Daarnaast is ook input meegenomen van functionarissen die bij het proces 
rondom het invullen van de indicatoren betrokken waren, denk daarbij aan projectmanager, 
wijkverpleegkundige en functioneel beheerder. Ten slotte heeft er een evaluatiegesprek 
plaatsgevonden met de gegevensmakelaar, Mediquest.  

Bovenstaande heeft geleid tot de volgende resultaten en inzichten: 

1. De indicatorenset Belastbaarheid Mantelzorg is getest en geëvalueerd en bruikbaar 
bevonden voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden.  
• Uit de proefmeting is gebleken dat de definiëring van bepaalde termen in de 

omschrijving van de indicator niet altijd helder is omschreven.   
Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende interpretaties rondom ‘cliënten in zorg’. Hierbij 
hebben zorgorganisaties deze groep zelf gedefinieerd, met een afbakening variërend 
in ‘cliënten met een actueel zorgplan’, ‘cliënten voor wie maandelijks ZvW-zorg is 
gedeclareerd’.  

• Het wel/ niet inzetten van een meetinstrument roept vragen op. Op basis van deze 
feedback is de basisindicatorenset aangepast en wordt deze voorgelegd aan de 
stuurgroep.  

• De basisindicatoren die met ja/ nee beantwoord kunnen worden, werden als eenvoudig 
invulbaar ervaren.  

• Zorgorganisaties geven aan dat in het elektronisch zorgdossier wordt vastgelegd dat 
één of meerdere mantelzorgers betrokken zijn bij de zorg van de cliënt. Deze informatie 
wordt echter niet eenduidig geregistreerd. Hierdoor is deze data niet op te halen uit het 
elektronisch zorgdossier.  

• Verder is geadviseerd door Mediquest om gebruik van open tekstvelden te beperken. 
Bij een landelijke uitrol zal het een uitdaging zijn om open tekstvelden te analyseren/ 
structureren.  

  

2. Er is een handleiding opgesteld die aansluit bij het werkproces.  
Met de deelnemende zorgorganisaties is geëvalueerd of de handleiding ondersteunend is 
geweest bij het invullen van de indicatoren en of de handleiding begrijpelijk is beschreven. Er 
is aangegeven door de deelnemende organisaties dat de handleiding begrijpelijk en uitgebreid 
is beschreven. Twee zorgorganisaties hebben aangegeven de handleiding vooraf niet 
doorgenomen te hebben en ervoeren zelf geen belemmeringen rondom het invullen van de 
indicatoren.  
Zoals eerder aangegeven is een duidelijke afbakening van begrippen in de basisindicatorenset 
vereist. Dit vraagt ook om een duidelijke toelichting per indicator. Daarnaast is het noodzakelijk 
om aan te blijven geven dat er zo min mogelijk extra registratielast voor de teams wijkverpleging 
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dient te komen. Dat betekent indien de informatie niet uit het elektronisch zorgdossier 
opgehaald kan worden, dit aangegeven dient te worden door de zorgorganisaties.  
 

3. Er is inzicht in de belemmerende factoren m.b.t. de implementatie van de indicator.  
Twee zorgorganisaties benoemden dat zij werken met dashboards die op regelmatige basis 
data weergeven. De beleidsadviseurs kunnen daardoor eenvoudig de opgevraagde data uit de 
systemen halen, eventueel met behulp van een functioneel beheerder.  
Andere zorgorganisaties hebben de indicatoren met de wijkverpleegkundige of 
kwaliteitsverpleegkundige doorgenomen en weten de data zelf uit het systeem op te halen. Bij 
twee zorgorganisaties moest de wijkverpleegkundige de data handmatig uit het systeem halen 
en aanleveren. Dit deed zij door de gevraagde informatie handmatig te tellen vanuit het 
elektronisch zorgdossier en in een Excelbestand bij te houden.  
 
Er zijn verschillende belemmerende factoren naar voren gekomen rondom:  

a. Verslagleggingsproces   
b. Leerklimaat  
c. Beleid   

 
a. Verslagleggingsproces  

Uit de proefmeting is gebleken dat gegevens niet altijd en niet eenduidig uit het elektronisch 
zorgdossier op te halen zijn, omdat deze gegevens niet altijd op dezelfde manier en plaats 
worden geregistreerd. Er is hierdoor een veelvoud aan ongestructureerde data. Deze data 
kunnen niet worden weergegeven in concrete getallen en rapportages. Ook betekent dit een 
verlies van informatie omdat zorgprofessionals de informatie niet eenvoudig in het elektronisch 
zorgdossier kunnen teruglezen.  
Echter, dit betekent niet dat teams wijkverpleging en zorgorganisaties de mantelzorger niet in 
het vizier hebben.   
 

b. Het leerklimaat van de organisatie  
Er wordt door de organisaties beperkt deskundigheidsbevordering aangeboden rondom het 
thema belastbaarheid mantelzorg. In de focusgroepen is aangegeven dat teams wijkverpleging 
zelf initiatief nemen tot deskundigheidsbevordering in de vorm van casuïstiekbespreking, 
teamoverleg en intervisie. Dit geldt voor allerlei onderwerpen en beperkt zich niet alleen tot 
belastbaarheid mantelzorg.   
 

c. Beleid   
Uit de praktijktoets is gebleken dat meerdere zorgorganisaties geen beleid hebben rondom 
belastbaarheid mantelzorg. Bij zorgorganisaties die beleid over mantelzorg hebben opgesteld, 
zijn teams wijkverpleging niet altijd bekend met dit beleid. Daarnaast is de richtlijn 
belastbaarheid mantelzorg bij veel teams wijkverpleging niet bekend. Er zijn ook geen 
afspraken gemaakt over het vastleggen van gegevens in het elektronisch zorgdossier. Hierdoor 
gaat informatie verloren of is het niet eenvoudig terug of op te halen. 
.  
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5. Conclusies 
Op basis van de praktijktoets, de evaluaties en analyses hiervan komen we tot de volgende 
conclusies:  
 

• De kwetsbare mantelzorger is een van de belangrijkste samenwerkingspartner voor de 
zorgprofessional. Voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden is het belangrijk dat zij 
(preventief) kunnen handelen om overbelasting van mantelzorgers   

- te signaleren 
- te voorkomen  
- te verminderen   
- niet verder laten toenemen.  

Hiermee wordt de draagkracht en volhoudtijd van mantelzorgers in standgehouden/ 
vergroot.  

• Vanuit de focusgroepen is aangegeven dat mantelzorgers een belangrijke rol spelen 
bij de verzorging en begeleiding van een cliënt. Doordat er mantelzorg is, kan de cliënt 
(langer) thuis blijven wonen. Op landelijk niveau is nog weinig (in)zicht in de 
verschillende doelgroepen van mantelzorgers en welke vormen van mantelzorg zij 
geven. Mantelzorgers kunnen namelijk partners, ouders, jonge of volwassen kinderen, 
maar ook andere familieleden, buren en vrienden zijn. Vormen van mantelzorg kunnen 
variëren van boodschappen doen tot en met het uitvoeren van verpleegtechnische 
handelingen.   

• Het is belangrijk dat teams wijkverpleging zicht krijgen op de mantelzorgers van hun 
cliënten, welke vormen van mantelzorg geboden worden en de mate waarin deze 
mantelzorger (over)belast is. Dit laatste inzicht is belangrijk omdat overbelasting van 
de mantelzorger ertoe kan leiden dat het informele systeem van de cliënt ontwricht 
raakt. Dit heeft tot gevolg dat de cliënt meer professionele zorg nodig heeft of niet meer 
thuis kan wonen, met opname in een intramurale zorgsetting tot gevolg. Door 
overbelasting kan de mantelzorg ook ontsporen, waardoor goede mantelzorg omslaat 
in verwaarlozing, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling van de naaste voor wie 
men zorgt. 

• De richtlijn belastbaarheid mantelzorg is bij het grotendeel van de 
wijkverpleegkundigen uit de focusgroepen niet bekend en derhalve maken zij hier ook 
geen gebruik ervan. Daarnaast riep het meetinstrument veel vragen op, omdat 
organisaties door deze vraag ervan uitgaan dat ze verplicht zijn een vragenlijst te 
gebruiken. De indicator over het gebruik van een meetinstrument is aangepast naar 
gebruik/ bekendheid van de richtlijn. Dit is inmiddels in de handleiding aangepast.  

• Informatie over mantelzorg wordt niet altijd vastgelegd in het elektronisch zorgdossier. 
Wanneer deze informatie wel wordt vastgelegd in het elektronisch zorgdossier is dit 
dikwijls niet op dezelfde plek. Informatie gaat hierdoor verloren, omdat de 
ongestructureerde data niet terug te halen is.   

• Dat er geen informatie wordt vastgelegd in het elektronisch zorgdossier, betekent niet 
dat zorgorganisaties/ teams wijkverpleging de mantelzorg niet in het vizier hebben.  

• De opgevraagde data vanuit de basisindicatorenset zijn niet altijd uit het elektronisch 
zorgdossier te halen. Wanneer zorgorganisaties bepaalde data niet uit de systemen 
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kunnen halen, werd er soms een beroep gedaan op teams wijkverpleging om de data 
voor de indicatoren handmatig bij te houden. De wijkverpleegkundigen krijgen hierdoor 
te maken met extra en onnodige registratielast ten behoeve van het aanleveren van de 
gevraagde data.  

• Het werken met indicatoren is voor de meeste beleidsadviseurs een bekend terrein, zij 
hebben al ervaring met de uitvraag van de indicatoren voor het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Zij halen naast informatie uit het elektronisch zorgdossier ook 
informatie bij de wijkverpleegkundigen op. Echter, voor de meeste 
wijkverpleegkundigen is het gebruik van indicatoren ten behoeve voor het leren en 
verbeteren een onbekend terrein. Uitkomsten worden niet altijd gedeeld met teams 
wijkverpleging. 

• Om meer betrouwbare data op te halen, is gebleken dat een aanpassing van de huidige 
basisindicatorenset nodig is. Zo is het noodzakelijk om eenduidig te definiëren wat 
wordt verstaan onder ‘cliënten in zorg’ en is het wenselijk om een meetperiode vanuit 
de datameting aan te geven.  

 

 

6. Aanbevelingen 
 

Op basis van de conclusies komen wij tot de volgende aanbevelingen die betrekking hebben 
op de voortgang van de basisindicatorenset, randvoorwaarden en uitkomsten datameting. 
 
Voortgang basisindicatorenset: 
 

• Rol de basisindicatorenset landelijk uit voor een stimulans voor bewustwording en 
prioritering van het thema bij de zorgorganisaties. De uitkomsten van deze meting 
helpen bij het leren en verbeteren, bij het op orde krijgen van de randvoorwaarden en 
het verbeteren van de kwaliteit van zorg.  

• Voor juiste verspreiding van de handleiding is het noodzakelijk om de handleiding bij 
de uitvraag van de basisindicatorenset digitaal in te bouwen. Dit om zorg te dragen dat 
de instructies zichtbaar zijn en eenduidig worden opgevolgd. 

 
Randvoorwaarden: 
 

• Om de laatste kennis en inzichten rondom zorginterventies bij belastbaarheid 
mantelzorg te hebben, dienen zorgorganisaties de richtlijn belastbaarheid mantelzorg 
te implementeren in hun beleid. Een infographic rondom het thema en het uitwisselen 
van praktijkvoorbeelden (hoe hebben andere zorgorganisaties het beleid opgesteld?) 
kunnen hierbij helpen.  

• Er zijn afspraken nodig voor het gestructureerd en eenduidig vastleggen van gegevens 
over de mantelzorger in het elektronisch zorgdossier. Zorginformatiebouwstenen gaan 
hierbij helpen. Tot de zorginformatiebouwstenen zijn geïmplementeerd, is het van 
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belang om ter overbrugging duidelijke afspraken te maken in de organisatie over hoe 
en welke gegevens geregistreerd moeten worden. Dit is noodzakelijk om duidelijk in- 
en overzicht voor teams wijkverpleging te creëren ten behoeve van leren en verbeteren 
op organisatieniveau, maar ook voor de dagelijkse beroepsuitoefening.   

• Betrek (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden bij het maken van de afspraken 
rondom verslaglegging zodat zij weten waarvoor en waarom zij registreren en niet 
alleen wat en waar. 

 
Uitkomsten meting: 
 

• Versterk de zeggenschap van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Ga dieper in 
gesprek met teams wijkverpleging over het handelen rondom belastbaarheid 
mantelzorg. Wat gebeurt al in de praktijk, wat zijn de laatste trends/ obstakels vanuit 
de praktijk en hoe leert men van elkaar? Laat (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden 
meedenken en meebeslissen over het thema belastbaarheid mantelzorg en stel daarbij 
samen aansluitende werkprocessen op. 

• Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van zorg, meten is weten. 
Zorgorganisaties dienen de uitkomsten te delen met teams wijkverpleging. 

• Daaropvolgend, ontwikkel tools en handvatten om zorgorganisaties en teams 
wijkverpleging te ondersteunen bij het werken met indicatoren, en daarmee ook de data 
en het interpreteren van deze uitkomsten. Dit ook ter voorbereiding voor de teams 
wijkverpleging op de uitkomstindicatoren. Het voeren van dit dialoog, aan de hand van 
data, is cruciaal voor het leren en verbeteren en heeft daarmee invloed op het 
verpleegkundig handelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

7. Bijlagen 
 

Bijlage 1 Projectorganisatie 
 
  
Projectgroepleden  
Organisatie   Naam afgevaardigde   Rol  
V&VN  Renate Kieft   Methodoloog   
V&VN   Yingzi Zhan  Projectleider  
V&VN  Mariska de Bont  Adviseur   
PFN  Annette de Ruiter  Adviseur  
  
 
 
Inhoudelijke werkgroepleden Kwaliteitskader Wijkverpleging  
Organisatie   Naam afgevaardigde   Functie  
V&VN   Mariska de Bont   Adviseur  
Kind & Ziekenhuis  Hester Rippens  Directeur  
MantelzorgNL  Hanneke de Boer  Cliëntvertegenwoordiger   
HAN  Nicole Vullings  Onderzoeker  
V&VN Afdeling 
wijkverpleging  

Olga van der Poel  Wijkverpleegkundige  

V&VN Afdeling 
wijkverpleging  

Caroline Smeets  Wijkverpleegkundige  

Sensire Franciska Schimmel Wijkverpleegkundige 
Platform 
Verzorgenden  

Angelique Hol  Verzorgende IG  

PFN  Tijmen van Wiltenburg  Adviseur  
Hogeschool Utrecht  Jessica Veldhuizen  Onderzoeker/ verpleegkundige  
RadboudUMC  Maud Heinen  Onderzoeker  
PFN  Corine Zijderveld  Adviseur  
PFN  Annette de Ruiter  Adviseur  
Alzheimer 
Nederland  

Miriam van Meerten  Belangenbehartiger   
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Deelnemende zorgorganisaties praktijktoets   
Organisatie   Regio  

Beter Thuis Wonen  Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland    
Huize Winterdijk  Gouda  
ZorgSaam  Zeeuws-Vlaanderen  
Mark en Heem  Doetinchem en Bronckhorst    
ICare  Flevoland, Drenthe, Groningen, Gelderland en Overijssel    
Omring  West-Friesland, Noord-Holland en Texel    
Vitalisgroep  Eindhoven en Heerlen  
Vivre Kinderthuiszorg  Noord-Brabant, Zeeland, Gelderland, Limburg en Zuid-Holland  
Envida  Zuid-Limburg  
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Bijlage 2 Overkoepelende samenvatting inzichten focusgroepen  
  
Thema Onderwerpen   Input deelnemers van 7 organisaties met  27 

vertegenwoordigers  
Bruikbaarheid en 
randvoorwaarden
  

    

  Bekendheid & 
gebruik richtlijn  

Het merendeel van de deelnemers is niet bekend met de 
richtlijn en derhalve geen gebruik ervan. Enkele 
deelnemers die van het bestaan van de richtlijn weten, 
gebruiken deze verder niet in de praktijk. 1 deelnemer is 
bekend met de richtlijn en heeft de aanbevelingen uit de 
richtlijn geïmplementeerd in een werkproces.  
Merendeel van de deelnemers geven aan niet te weten of 
de zorgorganisatie beleid heeft opgesteld rondom 
mantelzorg.   

  Definitie 
mantelzorger  

Er is stilgestaan bij de definitie van Mantelzorg zoals 
opgesteld in de richtlijn. Vanuit de deelnemers zijn hier 
geen aanvullingen erop.   

  Screenen 
mantelzorger  

Wanneer de wijkverpleegkundige de indruk heeft (op 
basis van gesprekken, observaties en professionele blik) 
dat de mantelzorger over belast is, gaat zij verder in 
gesprek met de mantelzorger en cliënt. Het gebruik van 
een meetinstrument is naar eigen inzicht.  
3 deelnemers hebben aangegeven dat zij de 
mantelzorger standaard screenen bij het intakegesprek, 
met gebruik van een meetinstrument zoals EDIZ.  

Vastleggen van 
gegevens/ 
registratie  

    

  Vormgeving 
zorgproces  

Er is geen duidelijke en eenduidige werkwijze voor de 
meeste deelnemers. Er is weinig beleid vanuit de 
organisaties. Daarnaast is het beleid niet altijd bekend bij 
de wijkverpleegkundigen.  
Het ziektebeeld van de cliënt is bepalend voor de 
screening van mantelzorgers. Er wordt gekeken welke 
zorg ingezet kan worden om de mantelzorger te 
ondersteunen.   
Evaluaties vinden plaats naar inzicht en op initiatief van 
de wijkverpleegkundige.  

  Gebruik ECD   Bij het gebruik van de EDIZ wordt de score vastgelegd in 
Klinimetrie in het ECD. In enkele gevallen wordt een apart 
doel voor de mantelzorger opgesteld. Soms worden 
interventies voor de mantelzorger genoemd bij de 
doelstelling die onder de cliënt vallen. Er wordt 
gerapporteerd over de mantelzorger naar eigen inzicht, 
gegevens worden niet gestructureerd vastgelegd.  
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  Belemmerende 

factoren 
zorgproces  

Er is een veelvoud aan meetinstrumenten, 
screeningslijsten, risicio-inventarisatielijsten in het ECD. 
Deelnemers gaven aan soms niet te weten welke 
informatie waar te registreren. Informatie gaat hierdoor 
verloren en is niet eenvoudig op te halen uit het ECD.  
Overbelasting preventief voorkomen is voor de 
deelnemers een uitdaging. Vaak zijn mantelzorgers al 
overbelast, ook al geven zij zelf aan van niet. Het bieden 
van de juiste ondersteuning binnen de wettelijke kaders is 
beperkt. Men kan zorg inzetten, maar soms is deze zorg 
niet beschikbaar door bijv een wachtlijst.  

Leerklimaat      

  Bekendheid 
indicatoren  

2 deelnemers geven aan bekend te zijn met de term 
‘indicatoren’, zij werken er verder niet mee.   

  Uitwisseling 
kennis/ 
deskundigheids 
bevordering  

Er wordt geen standaard scholing over dit thema 
aangeboden. Wel zijn er cursussen op aanvraag over 
bijvoorbeeld gesprekstechnieken die deelnemers kunnen 
gebruiken bij gesprekken met de mantelzorger.  
Verder worden momenten zoals intervisie en 
casuïstiekbespreking gebruikt om complexe zorgvragen 
met collega’s te bespreken. Dit wordt gedaan op verzoek 
van de wijkverpleegkundige.  

  Gebruik 
stuurinformatie 
tbv leren & 
verbeteren  

Deelnemers geven aan informatie teruggekoppeld te 
krijgen van hun organisaties rondom meldingen 
incidenten cliënten of bijv clienttevredenheid. Deze 
komen terug in teambesprekingen.  
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Bijlage 3 Antwoorden enquête  
  
Vraag  Antwoord  
1.  
Heeft u organisatie het 
begrip Mantelzorg 
gedefinieerd?  

 

2.  
Welke definitie van 
'mantelzorger' hanteert 
uw organisatie?  

Uit ons mantelzorgbeleid: “Mantelzorg is alle hulp aan een 
hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. 
Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp 
aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die 
verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp”. (Definitie van 
het Sociaal Cultureel Planbureau)  
Mensen die mantelzorg verlenen, de zogenaamde mantelzorgers, 
zijn familieleden, maar ook andere bekenden (buren, vrienden en 
kennissen) uit het sociale netwerk van de zorgbehoevende 
persoon, ofwel de zorgvrager. Vooral in de intramurale zorgsetting 
wordt ook wel het begrip familiezorg gebruikt, omdat 80% van de 
mantelzorgers familie is.  

3.   
Is het thema 
Belastbaarheid 
Mantelzorg opgenomen 
in het (meer)jaren- of 
beleidsplan binnen uw 
organisatie?   

4.   
Kunt u kort weergeven 
wat het beleid binnen uw 
organisatie is rondom 
het thema 
Belastbaarheid 
Mantelzorg?  

Uit ons document: beleid risicosignalering cliënt. De ‘Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg’, het Kwaliteitskader, de 
kwaliteitsnormen zoals HKZ en Prezo en de zorgkantoren geven 
aan dat het signaleren van risico’s verplicht is. Het doen van 
risicosignalering aan de hand van een checklist is niet verplicht. Op 
het intranet staat het document: Hulpmiddel EDIZ-meetinstrument-
overbelasting-mantelzorger, van expertisecentrum Mantelzorg. De 
wijkverpleegkundigen dienen tijdens het zorgproces aandacht te 
hebben voor mogelijke overbelasting mantelzorg. In ons systeem 
kunnen medewerkers ook digitaal in het dossier van de cliënt in de 
risiciosignalering de EDIZ (+) invullen, waarna doelen in het 
zorgplan kunnen worden opgenomen.  
Zorgorganisatie ontwikkelt een breed programma (2022-2025) met 
als uitgangspunt dat het informele netwerk meer ‘coproducent’ van 
de zorg wordt, omdat de formele zorg onder druk staat vanwege 
vergrijzing en ontgroening. We kijken de verschillende manieren 
van informele hulp door de “warme schil” (mantelzorgers en 
bekenden), “lauwe schil” (buurtgenoten) en de “koude schil” 
(vrijwilligers). Hierbij ondersteunen, versterken en werken we 
samen met het ‘cliëntsysteem’ (cliënt en diens sociaal netwerk) 
zodat zij: 1. het langer volhouden zonder formele zorg, 2. meer 
kunnen doen wanneer er sprake is van formele zorg en 3. het langer 
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kunnen volhouden in de eigen woonomgeving. In alle gevallen is 
het doel om de inzet van professionals te verminderen ten opzichte 
van de huidige situatie én om dat zo slim mogelijk en geschikt voor 
allen te doen: met zorg ontzorgen! Want, het gaat niet simpel om 
het informele netwerk werk te laten overnemen, maar om tegelijk 
hen te helpen dat goed te kunnen doen. Stip op de horizon is dat 
organisatie inzet op een fundamentele verandering in de manier 
van werken van cliëntgerichte zorg naar netwerkgerichte zorg, 
waarin het steunsysteem voor zorgrelaties centraal komt te staan. 
Waarin informele zorg de coproducent van de zorg wordt. We 
begrijpen dat een verpleeghuisopname vaak het gevolg is dat de 
mantelzorg het niet meer volhoudt, bijvoorbeeld door gebroken 
nachten of nooit het gevoel hebben ‘vrij’ te zijn. Bij ons zal in de 
toekomst een zorggids mantelzorgers en naasten gedurende de 
volledige klantreis ondersteunen, versterken en de wegwijzen in het 
zorglandschap. Dit gaan we doen om een langere volhoudtijd in de 
thuissituatie te bereiken. Mantelzorgtest.nl zal in dit proces 
bijdragen aan inzicht in de belastbaarheid van de mantelzorger en 
voor de toeleiding naar praktisch, persoonlijk en lokaal 
hulpaanbod.  

5.  
Kunt u toelichten hoe het 
beleid rondom het thema 
Belastbaarheid 
Mantelzorg wordt 
aangepast/ bijgesteld?  

De uitkomsten van de sessie die jullie met de wvp hebben gehad, 
zullen hierin meegenomen worden. Tevens nemen wij 
bijzonderheden vanaf de werkvloer mee bij 
aanpassingen/bijstellingen. Het handboek belastbaarheid 
mantelzorg is gelezen. Daarnaast maken wij vanwege de PREM af 
en toe een uitdraai van ingevulde EDIZ-vragenlijsten. Als blijkt dat 
er nog steeds zeer weinig vragenlijsten zijn ingevuld gericht op 
Mantelzorg, zullen wij samenspraak met wvp gaan kijken hoe dit 
kan en waar mogelijke verbeterpunten liggen.  
Informele hulp is een strategisch programma binnen de 
zorgorganisatie, zie vorig antwoord  

6.  
Hanteert de organisatie 
een richtlijn en/of 
protocol voor het thema 
Belastbaarheid 
Mantelzorg?   

 

7.  
Zijn er vanuit de 
organisatie afspraken 
over het vastleggen van 
gegevens over 
Belastbaarheid 
Mantelzorg in het 
elektronisch cliënt 
dossier?  

  

8.  
Kunt u toelichten om 
welke afspraken het 
gaat?  

Indien er een risico is gesignaleerd omtrent overbelasting 
mantelzorg, invullen EDIZ en indien nodig doel en acties opnemen 
in het zorgplan.  
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Er wordt aan de mantelzorger aangeboden om een EDIZ in te 
vullen.  
Vastleggen van inzet mantelzorg in cliëntplan  

9.  
Hoe zijn deze afspraken 
tot stand gekomen?  

Na overleg met beleid en kwaliteit. Op de één of andere manier 
moet (voor de PREM) meetbaar zijn bij hoeveel cliënten wij 
aandacht voor mantelzorg hebben.  
Door implementatie EDIZ en gespreksmodel 'In gesprek met de 
mantelzorger' van IKNL heeft een HBO-V student vooronderzoek 
gedaan en advies gegeven. De wijkverpleegkundigen en de 
manager zorg hebben afspraken met elkaar gemaakt.  
En in samenspraak met wijkverpleegkundigen  

10.  
Met wie zijn deze 
afspraken gemaakt?  

Beleid en kwaliteit  
  
Met de wijkverpleegkundigen en de manager zorg.  
 
Wijkverpleegkundigen, beleidsadviseurs wijkverpleging   

11.  
Biedt de organisatie 
scholing aan over 
Belastbaarheid 
Mantelzorg om de kennis 
over dit thema te 
vergroten?    

12.  
Indien uw organisatie 
gegevens verzameld 
(denk bijv aan het aantal 
incidenten), wordt dit 
teruggekoppeld aan de 
zorgteams?   

  

13.  
Wie ontvangt deze 
informatie?  

 

14.  
Wat is het doel van de 
organisatie om deze 
informatie te delen?  

Bewustwording en leren  
  
Om te reflecteren en leren: wat zien we, en op welke manier kunnen 
we hiervan leren? (dat kan ook positief zijn, er hoeven niet alleen 
verbeterpunten uit te komen)  
  
Leren en verbeteren  
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15. Hoe wordt 
gemonitord welke/ of er 
opvolging wordt 
gegeven aan de 
ontvangen informatie?  

Teamleider/coördinator moet als afhandeling in de VIM-Melding 
een oorzaak vermelden, VIM melding is een vast agendapunt op 
het teamoverleg.  
  
Gesprek tussen kwaliteitsadviseur en teams/manager, gesprek 
tussen manager en directeur.  
  
Dit wordt besproken in de teams wijkverpleging, met name door de 
regiomanagers.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 Basisindicatorenset Belastbaarheid Mantelzorg  
  
Thema  Proces of 

structuur 
indicator  

Formulering indicator  

Beleid & Organisatie  Structuur  
indicator 1:    

Is Belastbaarheid Mantelzorg in het strategisch 
beleid van de organisatie vastgesteld?  

Structuur  
indicator 2:   

Zijn in de organisatie afspraken gemaakt over het 
gebruik van een meetinstrument door 
wijkverpleegkundigen & verzorgenden conform de 
richtlijn Mantelzorg?  

Verslaglegging  Structuur  
indicator 3:   

Wordt in het elektronisch zorgdossier vastgelegd of 
een of meerdere mantelzorgers betrokken zijn bij de 
zorg van de cliënt?  

Leerklimaat  Structuur  
indicator 4:   

Wordt binnen de organisatie scholing 
over Belastbaarheid Mantelzorg aangeboden aan 
verpleegkundigen & verzorgenden?  

Screening doelgroep  
*NB: deze indicator 
dient alleen ingevuld te 
worden, wanneer 
indicator 3 met Ja is 
beantwoord.  

Proces  
indicator 5:   
  
  

* Het percentage cliënten in zorg met een of 
meerdere mantelzorger(s).  
Het percentage mantelzorgers dat gescreend is op 
overbelasting op organisatieniveau  
  

  
  


