
Wat is de MantelScan?
De MantelScan biedt de mogelijkheid om op een gestruc-

tureerde manier in gesprek te gaan met zorgvrager en 

mantelzorger, waamee informatie verkregen wordt over 

de draagkracht en draaglast van het beschikbare zorgnet-

werk. Of anders gezegd: het is een instrument waarmee 

de samenstelling, organisatie en risicofactoren van een 

zorgnetwerk in kaart wordt gebracht. De MantelScan kan 

worden gebruikt door professionals die vaak met zorg-

netwerken in aanraking komen, zoals Wmo-consulenten. 

Het instrument biedt visuele hulpmiddelen, zoals een 

genogram en een ecomap, waarmee alle informatie over 

een netwerk inzichtelijk weergegeven wordt. 

De kracht van de MantelScan ligt daarin dat deze niet alleen 

de zorgsituatie voor een enkele cliënt of mantelzorger in 

beeld brengt, maar juist voor het hele zorgnetwerk. Oog 

voor die context is van belang, omdat zorgen vaak verder 

reikt dan slechts het contact tussen één zorgvrager en één 

mantelzorger. Het afnemen van de MantelScan geeft niet 

alleen de informatie die nodig is om de mantelzorger verder 

te kunnen helpen, ook vergroot het de bewustwording van 

de mantelzorgers zelf. 

Vijf stappen
De MantelScan bestaat uit vijf stappen. In de eerste stap 

wordt de familie in beeld gebracht met behulp van een 

genogram. Als tweede en derde stap wordt met behulp 

van korte vragenlijsten de zorgsituatie en de draagkracht 

en draaglast van de mantelzorger(s) achterhaald. Hiertoe 

wordt onder andere gebruik gemaakt van de Ervaren Druk 

door Informele Zorg-lijst (EDIZ). Met behulp van een ecomap 

wordt vervolgens het hele zorgnetwerk inzichtelijk gemaakt. 

De MantelScan wordt afgesloten met een gericht advies. 

Iedere stap kan, naar gelang de situatie, uitgebreid of juist 

kort uitgevoerd worden. Wanneer alle stappen zorgvuldig 

doorlopen worden, neemt het uitvoeren van de MantelScan 

ongeveer een uur in beslag. 

Stap 1: Kennismaking met de familie
Samen met de mantelzorger een genogram maken is de 

eerste stap van het in kaart brengen van een zorgnetwerk. 

Een genogram is een veel gebruikt en handig middel om in 

korte tijd de familie in een afbeelding weer te geven. Dit 

vergemakkelijkt het gesprek, want de namen van de verschil-

lende familieleden zijn bekend, en er ontstaat snel zicht op 

de (mogelijke) mantelzorgers. 

De MantelScan
Sinds de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten burgers 

eerst hun eigen netwerk inzetten alvorens zij aanspraak kunnen maken op professionele 

zorg en hulp. Dit zorgnetwerk is lang niet altijd direct zichtbaar voor professionals, 

maar ook niet voor zorgvragers en mantelzorgers zelf. Met de MantelScan kunt u op 

gestructureerde wijze het zorgnetwerk in kaart brengen.
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Stap 2: De aard van de zorgvraag
Nadat de familie in kaart is gebracht, is de volgende stap de 

aard van de zorgvraag. ‘Wat is er aan de hand?’ is de leiden-

de vraag in dit deel van de MantelScan. Door acht gerichte 

vragen ontstaat een beeld van zwaarte, duur en prognose 

van de zorgvraag.

Stap 3: De mantelzorger
Hoe het gaat met de mantelzorger(s) wordt onder andere 

gemeten aan de hand van negen stellingen: de Ervaren Druk 

door Informele Zorg-lijst (EDIZ). Waar nodig of wenselijk kan 

doorgevraagd worden. Hierbij is het van belang om zowel 

te vragen naar de positieve als de negatieve aspecten van 

mantelzorg. De mantelzorger kan tenslotte ondersteund 

worden door de draaglast te verkleinen, maar ook door de 

draagkracht te vergroten.

Stap 4: Het netwerk
De in de vorige stappen verkregen informatie biedt het 

startpunt voor het in kaart brengen van het zorgnetwerk 

door middel van een ecomap. Daarin wordt gekeken naar de 

inzet van andere mantelzorgers (vrienden, kennissen, buren) 

en vrijwilligers, maar ook van professionals. Zo ontstaat zicht 

op de samenstelling van het netwerk. Daarnaast is aandacht 

voor de samenwerking en competenties binnen het netwerk. 

Het is juist de combinatie van een genogram – waarmee de 

familie in kaart wordt gebracht – en de ecomap die zorgt dat 

potentiële mantelzorgers in beeld komen. 

Stap 5: Conclusie en advies
De MantelScan wordt afgesloten met gericht advies op basis 

van knelpunten die in het gesprek naar boven zijn gekomen. 

Adviezen kunnen geformuleerd worden in termen van kun-

nen, weten en willen. ‘Kunnen’ gaat over eventuele knelpun-

ten van de mantelzorger op aspecten als tijd, eigen ontwik-

keling of fysiek, emotioneel of sociaal gebied. ‘Weten’ gaat 

over deskundigheidsbevordering: kennis en vaardigheden. 

‘Willen’ ten slotte betreft de verwachtingen en de (toekom-

stige) behoeften van de mantelzorger.

Evaringen
Uit ervaringen van professionals die met de MantelScan wer-

ken, komt naar voren dat, vanwege de herkenbare vragen, 

de inhoud goed aansluit bij de praktijk. Daarnaast geven 

zij aan dat ze het prettig vinden dat de MantelScan zich 

kenmerkt door een gestructureerde aanpak, het inzichtelijk 

maken van de complexiteit van een zorgnetwerk en een 

overzichtelijke visuele weergave van dat netwerk.

“De uitkomst was zonder meer verrassend te noemen. 

Vooral het invullen van het genogram leidde tot open- 

hartigheid die soms verder gaat dan nodig is voor de  

MantelScan: betreffende mantelzorger leek wel opge-

lucht om het eindelijk eens onder woorden te kunnen 

brengen.”

Wat kan de gemeente doen?
Wmo-consulenten in uw gemeenten kunnen de MantelScan 

gebruiken bij huisbezoeken. Daarnaast kan de gemeente 

lokale steunpunten mantelzorg en welzijnsorganisaties 

wijzen op de MantelScan. Ook voor hen is de MantelScan een 

handig instrument om de het zorgnetwerk rond een cliënt of 

kwetsbare burger snel en goed in beeld te brengen.

Ons aanbod
De MantelScan en de handreiking over hoe u ermee kunt 

werken, zijn gratis te downloaden. U vindt deze via het ken-

nisdossier www.movisie.nl/informelezorg. Daarnaast kunt 

u met vragen over de MantelScan of mantelzorgondersteu-

ning contact opnemen met Wilco Kruijswijk (030 789 20 87, 

w.kruijswijk@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




