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Inleiding: leeswijzer 

 

 

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich 

een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de 

databank Effectieve sociale interventies brengen wij methoden waarmee in de sociale sector gewerkt 

worden bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle 

beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of praktijkwerker kunt u 

hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. 

Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het handboek en eventueel 

andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar 

op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus 

niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de 

afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden 

zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is 

opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het 

literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale 

professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 
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Samenvatting  

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

De methode De zorg gaat door! heeft als hoofddoel: de participatie van mantelzorgers in de 

huidige en toekomstige zorg- en dienstverlening van de instelling waar hun dierbare verblijft. 

 

Subdoelen zijn: 

� een verbetering van de interactie tussen mantelzorgers en medewerkers 

� actieve betrokkenheid van mantelzorgers bij het organisatie- en afdelingsbeleid. 

 

Doelgroep 

De doelgroep van deze methode bestaat uit de mantelzorgers van wie een familielid in een  

verzorgings- of verpleeghuis woont. 

 

Aanpak 

Het uitgangspunt van de methode is dat elke mantelzorger deskundige is over de woon- en  

leefomgeving van zijn dierbare. Het centrale deel van de methode bestaat dan ook uit drie  

werkbijeenkomsten met mantelzorgers, waarin zij de gelegenheid krijgen om hun ervaringen,  

belevingen en opvattingen in te brengen en gezamenlijk een serie verbeterpunten te formuleren  

en te prioriteren. De methode De zorg gaat door! bestaat uit drie fasen. De voorbereidingsfase  

is vooral bedoeld om draagvlak te creëren. In de uitvoeringsfase vinden drie bijeenkomsten  

plaats met de betrokken mantelzorgers. De resultaten uit deze bijeenkomsten worden  

teruggekoppeld naar directie, management en medewerkers. Hierna wordt een verbeterplan  

opgesteld en vindt overleg plaats met de betrokken mantelzorgers. Deze stappen resulteren in  

de implementatie van de onderling afgesproken verbeteringen. In de derde fase staat de 

evaluatie en borging van de activiteiten centraal.  

 

Materiaal 

De volgende materialen zijn beschikbaar:  

De zorg gaat door! Handleiding voor verpleeg- en verzorgingshuizen, geschreven door Trude 

Rietveld en Mariëlle Swinkels, uitgegeven in 2005 door PON - Instituut voor advies, onderzoek 

en ontwikkeling in Noord-Brabant in Tilburg.  

 

De zorg gaat door! Handleiding voor de ggz, geschreven door Trude Rietveld en Riny Pepels, 

uitgegeven in 2007 door PON - Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-

Brabant in Tilburg.  

 

Ontwikkelaar 

Het PON - kennisinstituut op het sociaal-culturele domein  

(Voorheen: PON – Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant) 

Trude Rietveld 

013 535 15 35 

info@hetpon.nl 
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2. Onderbouwing  

 

Voor de onderbouwing van de probleemanalyse van de methode De zorg gaat door! baseert de 

ontwikkelaar zich op diverse onderzoeken die aantonen dat mantelzorg in principe niet stopt bij 

opname van een dierbare in een verpleeg- of verzorgingshuis (Duijnstee e.a., 1994; Van den 

Elzen, 2000; Cuijpers & Salden, 1997 en Van Tilborg, 1999 in: Swinkels, 2002). De 

onderbouwing van de aanpak baseert de ontwikkelaar onder andere op een 

burgerschapsmodel met participatieplichten en participatierechten (Kremer, 2000, in: Swinkels, 

2002). Dit model is een combinatie van het Exit, Voice and Loyality model van de Amerikaanse 

politicoloog Hirschman en begrippen van de socioloog Ralf Dahrendorf over de relatie tussen 

burger en samenleving. Kremer (2000) stelt in het burgerschapsmodel dat om de 

participatiemogelijkheden van mantelzorgers op maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen 

bevorderen, het van belang is dat mantelzorgers zelf invloed kunnen uitoefenen op de 

professionele zorg en hierin zelf keuzes kunnen maken. 

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

De methode is toegepast binnen verschillende pilotprojecten in verpleeghuizen, een 

kleinschalige woonvorm, aanleunwoningen en een dagopvang. De onderzochte locaties zijn 

geografisch gezien over het land verspreid (Rietveld e.a., 2005). De handleiding voor de ggz is 

getest op enkele opnameafdelingen.  

 

Er is één intern onderzoek beschikbaar naar De zorg gaat door! (Rietveld e.a., 2005). Volgens 

de ontwikkelaar blijkt dat de meerderheid van de professionals positief is over het gebruik van 

de methode. Bijna alle instellingen hebben aangegeven met de methode door te willen gaan, 

omdat er goede resultaten mee behaald worden. Een aandachtspunt is het verloop van 

personeel, dit komt de borging van de methode niet ten goede. Ook de mantelzorgers die 

meededen aan de pilots waren allen positief. Sommigen waren wat afwachtend in het begin, 

maar zagen later de meerwaarde van de gesprekken in. Een gespreksleider zegt hierover: 

“Mantelzorgers waardeerden dit traject, voelden zich gehoord. Ze vonden het vooral prettig dat 

er meteen dingen opgepakt werden. Ze namen zelf ook het initiatief om dingen te bespreken 

met bijvoorbeeld de locatiemanager.”(Rietveld e.a., 2005). 

 

 

4. Effectonderzoek  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch gevonden.  

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

 

� Betere afstemming tussen de professionele zorgverleners en de mantelzorgers in individuele 

zorgsituaties.  

� De methode hanteert het uitgangspunt dat de zorg, aandacht, betrokkenheid en inzet van de 
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mantelzorger doorgaan als de naaste in een intramurale setting gaat wonen.  

� Op basis van de ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid van de mantelzorger wordt 

vraaggericht het leef- en woonklimaat bevorderd. 

� De methode gaat uit van participatieplichten en participatierechten van de mantelzorger, 

zoals het invloed mogen uitoefenen op de zorg en hier zelf keuzes in mogen maken. 

� Er wordt gewerkt met een onafhankelijke gespreksleider zodat mantelzorgers zich vrij voelen 

om alles te kunnen zeggen.  

� Er is aandacht voor zowel positieve punten als verbeterpunten. 

� Het management, de cliëntenraad, de teamleider en de medewerkers worden allen actieve 

betrokken en formuleren zelf een verbeterplan. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

De Zorg gaat door! Handleiding voor verpleeg- en verzorgingshuizen, geschreven door Trude 

Rietveld en Mariëlle Swinkels en uitgegeven in 2005 door PON - Instituut voor advies, 

onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant in Tilburg. 

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

In Nederland zorgen heel veel mensen voor iemand in hun naaste omgeving die langdurig ziek 

is of een handicap heeft. Deze mensen worden ook wel mantelzorgers genoemd. In Nederland 

verleent 11% van de mensen boven de zestien jaar (ongeveer 1,3 miljoen mensen) mantelzorg. 

(De Boer e.a., 1994 in: Swinkels, 2002). De helft van deze mensen verleent al langer dan tien 

jaar mantelzorg. Tweederde van de mantelzorg wordt door vrouwen verleend. Veel 

mantelzorgers proberen samen met de thuiszorg, de huisarts en andere hulpverleners zo lang 

mogelijk thuis voor iemand te zorgen. Soms gaat iemands gezondheid zover achteruit dat 

er andere hulp nodig is die niet in de eigen vertrouwde omgeving geboden kan worden. 

Sommige mensen bezoeken bijvoorbeeld enkele dagen per week de dagverzorging of 

dagbehandeling.  

 

Ook kan het zijn dat men moet verhuizen naar een aangepaste woning in het verzorgingshuis of 

dat iemand opgenomen wordt in het verpleeghuis. Daar nemen verzorgenden een groot deel 

van de zorg van de mantelzorgers over. Dit zijn ingrijpende veranderingen in het dagelijks leven 

van zowel de hulpbehoevende als diens mantelzorger(s). Veel mantelzorgers blijven de zorg 

dragen voor hun dierbare omdat de relatie blijft voortbestaan, ook al verblijft de ander in een 

andere omgeving. Vaak willen mantelzorgers graag actief contact onderhouden met hun 

dierbare. Dit contact draagt ook positief bij aan het welbevinden van degene die opgenomen is.  

 

Ten gevolge van de vermaatschappelijking van de zorg zal de betrokkenheid van de 

mantelzorger naar verwachting alleen maar toenemen. Door de substitutie van intramurale en 

semimurale voorzieningen naar zorgappartementen en kleinschalige voorzieningen voor 

zelfstandig begeleid wonen verandert de oorspronkelijke relatie met mantelzorg. Instellingen 

integreren steeds meer in de maatschappij. Daardoor betrekken zij andere partijen, zoals 

thuiszorg en welzijnsorganisaties maar ook burgers en mantelzorgers, meer bij de zorg. Deze 

vermaatschappelijking van de zorg heeft niet alleen consequenties voor mantelzorgers, maar 

ook voor de opstelling van professionele hulpverleners en beleidsmakers van verpleeg- en 

verzorgingshuizen. Meer betrokkenheid bij de professionele zorg voor een dierbare kan voor 

sommige mantelzorgers van wezenlijk belang zijn, maar voor anderen juist ook belastend zijn. 

Daarbij kunnen de verwachtingen van mantelzorgers verschillen van de verwachtingen van 

de professionele zorginstellingen (Swinkels, 2002). 
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In instellingen is het nog lang niet vanzelfsprekend dat mantelzorgers betrokken worden bij of 

inbreng hebben in de gewone alledaagse dingen, zo blijkt uit oriënterend onderzoek van Het 

PON (Swinkels, 2002). Terwijl het juist de mantelzorgers zijn die vanuit hun 

ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid vraaggericht het leef- en woonklimaat kunnen 

bevorderen. Mantelzorgers kunnen zelf het beste aangeven welke punten voor hen van belang 

zijn om zich ook een beetje thuis te kunnen voelen of in te kunnen leven in de omgeving waarin 

hun familielid, partner, vriend of kennis verblijft. Zij ervaren welke factoren belemmerend of juist 

bevorderend zijn om een goed contact te kunnen onderhouden met degene die in de instelling 

verblijft. Het is dan ook belangrijk dat een verpleeg- of verzorgingshuis hiervoor voldoende 

ruimte biedt. Staan verzorgenden bijvoorbeeld voldoende open voor de mening en ideeën van 

mantelzorgers? Houden ze voldoende rekening in de zorg met de gewoontes en wensen van 

de cliënten? Betrekken ze mantelzorgers bij de zorg? Kan een mantelzorger ook deelnemen 

aan bepaalde activiteiten van zijn of haar partner? Hoe gaat het nu bijvoorbeeld met 

familiefeestjes of etentjes die voorheen altijd thuis bij iemands ouders plaatsvonden? Mag een 

mantelzorger zomaar koffie zetten op de afdeling of samen met zijn of haar partner buiten gaan 

wandelen? Het gaat meestal om kleine alledaagse dingen die voor de cliënt en zijn 

mantelzorger juist een grote betekenis hebben.    

 

 

1.2 Doel van de methode  

 

De zorg gaat door! heeft als hoofddoel de participatie van mantelzorgers in de huidige en 

toekomstige zorg- en dienstverlening van de instelling waar hun dierbare verblijft te verbeteren.  

 

Subdoelen zijn: 

� een verbetering van de interactie tussen mantelzorgers en medewerkers 

� actieve betrokkenheid van mantelzorgers bij het organisatie- en afdelingsbeleid. 

 

Toelichting naam 

De naamgeving van de methode verwijst naar de ervaring van mantelzorgers dat de zorg, 

aandacht, betrokkenheid en inzet voor hun dierbare die in een intramurale setting gaat wonen, 

niet stopt bij de ‘poort’, maar doorgaat.  

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De doelgroep bestaat uit de mantelzorgers van wie een familielid, partner, vriend of kennis in 

een verzorgings- of verpleeghuis woont en van mensen die in een ggz-instelling wonen.  

  

Er is een grote verscheidenheid onder deze mantelzorgers wat betreft culturele en financieel-

economische achtergrond. Grofweg laten zich twee groepen mantelzorgers onderscheiden: 
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� partners van bewoner (zelfde leeftijdsklasse als de bewoner) 

� kinderen van bewoner (veelal vrouw, 45 - 65 jaar). 

 

De profiterende doelgroepen zijn de bewoners en de medewerkers van verzorgings- en 

verpleeghuizen.  

 

Selectie van de afdeling(en) 

Er vindt geen selectie van de doelgroep plaats. De methode vindt toepassing op 

afdelingsniveau en alle direct betrokken mantelzorgers krijgen een uitnodiging om te 

participeren. Wanneer een instelling met de methode aan de slag wil gaan, is het goed om 

kleinschalig te beginnen. Dus niet gelijk de hele instelling, maar starten met één of twee 

afdelingen. De opgedane ervaringen kunnen gebruikt worden in de projecten op andere 

afdelingen. Bij de keuze met welke afdeling(en) gestart wordt, kunnen de volgende 

overwegingen een rol spelen. 

� Neem een afdeling waarvan de teamleider en medewerkers willen investeren in 

mantelzorgers. 

� Neem een afdeling die goed draait, om na te gaan of mantelzorgers dit ook zo beleven. 

� Of neem juist een afdeling waar knelpunten zijn en gebruik de methode om te komen tot 

concrete verbeterpunten.  

� Neem een afdeling waar op het moment van het uitvoeren van het project voldoende 

personeel aanwezig is. 

� Neem een afdeling waar personeel in vaste dienst aanwezig is. 

� Neem een afdeling waarvan het personeel bekend is met intervisie en supervisie. 

� Of gebruik het project juist om intervisie en supervisie vorm te geven. 

 

Ggz-variant en vg-variant 

Voor de ggz is een variant beschikbaar van de methode De zorg gaat door!, om recht te doen 

aan de verschillen met ouderenzorg. Daarnaast wordt gewerkt aan een variant voor de 

verstandelijk gehandicaptenzorg. 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 
In de documentatie over de methode worden geen specifieke indicatie- of 

contra-indicatiecriteria gegeven. 

 

 

1.5 Aanpak 

 

Organisatie 

Centraal in de methode staan drie werkbijeenkomsten met mantelzorgers, waarin zij de 

gelegenheid krijgen om hun ervaringen, belevingen en opvattingen in te brengen en 
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gezamenlijk een serie verbeterpunten te formuleren en te prioriteren. Deze verbeterpunten 

vormen de grondslag voor een zoektocht naar oplossingen. Voor een optimaal rendement dient 

de doorlooptijd van het participatietraject niet langer dan een half jaar te zijn.  

  

De belangrijkste uitvoerder van de methode is een onafhankelijk gespreksleider die samen met 

een teamleider en enkele medewerkers de genoemde fasen doorwerkt. Het organisatieniveau 

van een traject De zorg gaat door! is de afdeling. Dit kan een organisatorische 

verzorgingseenheid zijn voor zes tot 24 bewoners. 

 

Werkwijze 

De methode De zorg gaat door! bestaat uit drie fasen: voorbereiding, uitvoering en vervolg. 

Deze fasen zijn in een stappenplan verwerkt dat tien stappen bevat. 

 

Voorbereiding 

De methode heeft de meeste kans van slagen wanneer deze uitgevoerd wordt door een 

onafhankelijk gespreksleider. De initiatiefnemer bepreekt met de directie wie deze rol kan 

vervullen. Vervolgens benadert de initiatiefnemer de beoogde onafhankelijk gespreksleider en 

informeert hem of haar over de methode. Indien de beoogde gespreksleider instemt, spreken 

de initiatiefnemer en de gespreksleider samen af wie voor welke zaken verantwoordelijk is. De 

voorbereidingsfase beslaat vervolgens één stap. 

 

1. Informatie en draagvlak 

Deze stap bestaat uit het informeren van de belangrijkste betrokkenen, om draagvlak te creëren 

bij medewerkers, leidinggevenden, cliënten(raad) en management. De gespreksleider plant 

hiertoe een overleg met de teamleiders van de afdelingen om hen te informeren over het 

participatietraject. Ook informeert hij/zij de cliëntenraad en nodigt tevens een lid van de 

cliëntenraad uit om deel te nemen aan het participatietraject.  

 

In de ggz-variant worden eerst visiebijeenkomsten gehouden om de cliëntenraad en de 

familieraad bij het project te betrekken. Soms is ook een visiebijeenkomst met de medewerkers 

nodig. Dit is afhankelijk van de medewerkers en wordt vooraf besproken met het management. 

Dit is een verschil met de aanpak voor de verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze aanpassing is 

gedaan in verband met de mondigheid van de cliënten en de privacygevoelens en -regels. 

Vooral met privacy moet prudent worden omgegaan. Vaak moet echter een hanteerbare 

oplossing worden gevonden omdat privacy soms ook als excuus wordt gebruikt om geen 

anderen bij de zorg en hulpverlening toe te laten.  

 

Uitvoering 

De uitvoeringsfase bestaat uit acht stappen. In de uitvoeringsfase vinden twee of drie 

bijeenkomsten plaats met de betrokken mantelzorgers. De resultaten uit deze bijeenkomsten 

worden teruggekoppeld naar directie, management en medewerkers. Hierna wordt een 

verbeterplan opgesteld en vindt overleg plaats met de betrokken mantelzorgers.  

 

2. Werven en introduceren van mantelzorgers voor de bijeenkomsten 

De gespreksleider stuurt de mantelzorgers die bekend zijn als contactpersoon van de cliënt 

thuis een uitnodiging. Hierin wordt mantelzorgers gevraagd vrijblijvend deel te nemen aan een 
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introductiebijeenkomst over het participatietraject.  

 

3. Uitvoering mantelzorgbijeenkomsten 

De gespreksleider gaat met de groep mantelzorgers in gesprek om gemeenschappelijke 

thema’s op te sporen. Deze hebben betrekking op de zorg- en dienstverlening op de afdeling of 

op het beleid van de instelling. Het gaat om thema’s die meerdere mantelzorgers op dat 

moment van belang vinden. Zowel positieve punten als verbeterpunten worden per thema 

bepaald. Ook bedenken de mantelzorgers oplossingen voor genoemde verbeterpunten en 

geven ze aan wie deze het beste kunnen aanpakken. Het gaat hier niet alleen om acties van 

medewerkers of de directie, maar ook om acties van mantelzorgers zelf. 

 

4. Rapportage: beschrijving van de resultaten  

In deze stap beschrijft de gespreksleider de resultaten van de mantelzorggesprekken. De 

eindrapportage van de mantelzorggesprekken wordt naar de mantelzorgers van de afdeling 

toegestuurd. Ook de cliëntenraad ontvangt een exemplaar. De rapportage bestaat uit een 

bundeling van de verslagen die de gespreksleider van iedere bijeenkomst heeft gemaakt. In de 

rapportage staan de positieve punten en de aandachtspunten per thema.  

 

5. Terugkoppeling naar directie en management  

De gespreksleider koppelt de resultaten uit de mantelzorggesprekken terug naar het 

management en de betrokken teamleiders. Door goed af te stemmen met het management 

creëert hij draagvlak voor het invoeren van de verbeteringen. Ook de cliëntenraad kan voor dit 

overleg uitgenodigd worden. Dit is meteen een goede gelegenheid om ook de ervaringen met 

het participatietraject van het deelnemende lid van de cliëntenraad te bespreken.  

 

6. Terugkoppeling naar medewerkers en leidinggevende  

In deze stap worden de thema’s met verbeterpunten die de mantelzorgers hebben ingebracht 

voorgelegd aan de verzorgenden van de afdeling. De teamleider stimuleert zoveel mogelijk 

medewerkers om naar de bijeenkomst te gaan en neemt zelf ook deel aan het overleg. Het is 

ook mogelijk om tweemaal een bijeenkomst te plannen, zodat alle medewerkers kunnen 

deelnemen. 

 

7. Verbeterplan voor de afdeling 

Het management formuleert met de teams een verbeterplan. Zij bepalen samen per thema de 

verbeterdoelen en de wijze waarop deze bereikt kunnen worden. Hierbij wordt steeds antwoord 

gegeven op drie vragen: (1) Wat wil het team bereiken?, (2) Wat merkt de mantelzorger?, (3) 

Wat ziet het management? Per doel worden de acties bepaald. Er worden afspraken gemaakt 

over wie verantwoordelijk is voor de acties en wanneer de acties gereed moeten zijn. De 

doelen, acties en afspraken worden vastgelegd in een verbeterplan. Ook de acties die 

mantelzorgers zelf ondernemen maken deel uit van het verbeterplan.  

 

8. Terugkoppeling naar mantelzorgers in een bijeenkomst 

Het is belangrijk om de mantelzorgers betrokken te houden bij het verbetertraject. Daarom is 

het nu een geschikt moment voor de gespreksleider om de medewerkers van de afdeling in 

contact te brengen met de groep mantelzorgers. Tijdens een bijeenkomst doen de 

mantelzorgers samen met de medewerkers van de afdeling een gezamenlijke aftrap voor het 
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verbeterproces. Het verbeterplan wordt besproken en toegelicht aan de mantelzorgers. Tevens 

maakt het team afspraken met de mantelzorgers over de wijze waarop zij de mantelzorgers op 

de hoogte zullen houden van de voortgang. 

 

9. Verbeteracties implementeren 

De periode van verbetering bedraagt drie tot zes maanden. Gedurende deze periode is het 

verbeterplan een vast agendapunt op het werkoverleg van het team. Op deze wijze bewaakt het 

team de voortgang. Halverwege de periode van invoering plant de gespreksleider ook een 

voortgangsgesprek met het management van de instelling. Indien mantelzorgers zelf ook acties 

ondernemen, is het goed dat de mantelzorgers hiervoor een contactpersoon aanwijzen. 

Daarnaast zijn er uiteraard verbeteracties die pas op langere termijn gerealiseerd kunnen 

worden. Deze worden opgenomen in het werkplan van de instelling. 

 

De vervolgfase  

Fase 3 omvat één stap en is gericht op evaluatie en borging. 

 

10. Evalueren en borgen 

De gespreksleider evalueert na een afgesproken tijd (ongeveer drie tot zes maanden) of de 

medewerkers de verbeteracties hebben uitgevoerd en of de mantelzorgers er iets van gemerkt 

hebben. Aan de hand van ontwikkelde formulieren of checklists wordt geëvalueerd en kunnen 

plannen bijgesteld worden.  

  

Het is vervolgens van belang dat de verbeteracties worden verankerd in de dagelijkse 

werkzaamheden op de afdeling en/of in het beleid van de instelling. Daarnaast dient de 

methode geëvalueerd te worden. De toegepaste methode biedt een schat aan informatie en 

zorgt voor draagvlak en betrokkenheid van mantelzorgers. Het is ook van belang om na te gaan 

op welke wijze de methode het beste regelmatig op de afdeling toegepast kan worden. 

Vervolgens is het belangrijk om te kijken hoe de methode verankerd kan worden in het beleid 

van de instelling. De gespreksleider gaat hierover samen met de teamleiders van de afdelingen 

in gesprek met het management.  

 

 

 

1.6 Materiaal  

 

Voor het uitvoeren van de methode is het volgende materiaal is beschikbaar: 

 

De zorg gaat door! Handleiding voor verpleeg- en verzorgingshuizen, geschreven door Trude 

Rietveld en Mariëlle Swinkels, uitgegeven in 2005 door PON - Instituut voor advies, onderzoek 

en ontwikkeling in Noord-Brabant in Tilburg. 

 

Deze handleiding is bedoeld voor verpleeg- en verzorgingshuizen die zelf een participatietraject 

met mantelzorgers willen uitvoeren binnen een afdeling of organisatieonderdeel. De handleiding 

start met een schematisch overzicht van het volledige participatietraject. Het stappenplan omvat 
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tien stappen. Per stap worden alle acties toegelicht. Bij iedere stap is concreet 

voorbeeldmateriaal aanwezig. Het gaat onder andere om brieven, uitnodigingen, hand-outs 

voor mantelzorgers, pr-materiaal en instructies voor de gespreksleider die gebruikt zijn door de 

pilotinstellingen. Deze voorbeelden kunt u ook downloaden op de site van het PON: 

www.hetpon.nl/dezorggaatdoor.  

 

De zorg gaat door! Handleiding voor de ggz, geschreven door Trude Rietveld en Riny Pepels, 

uitgegeven in 2007 door PON - Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-

Brabant.  

 

Deze handleiding is bedoeld voor ggz-instellingen die zelf een traject willen uitvoeren. De 

handleiding begint met algemene informatie over het project en een beschrijving van 

ontwikkelingen in de ggz. Vervolgens wordt in zes stappen het participatieproject beschreven. 

Ook hier zijn weer per stap voorbeelden bijgevoegd. De handleiding is ook te downloaden op 

www.hetpon.nl/dezorggaatdoor. 

 

Naast een korte film is een e-learning pakket ontwikkeld, waarin (leerling-)verzorgenden in hun 

eigen tempo vertrouwd kunnen raken met de materie. Te bestellen via www.hetpon.nl.  

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

Selectie gespreksleider 

De gesprekken met de mantelzorgers kunnen het beste gevoerd worden door iemand die niet 

direct bij de zorg betrokken is. Medewerkers van de afdeling zijn veelal te nauw betrokken. Zij 

zullen zich daarom niet altijd vrij voelen om alles te kunnen zeggen. Daarbij komt dat er een 

bepaalde mate van afhankelijkheid is. De mantelzorgers kunnen zich belemmerd voelen om 

minder goede punten aan te geven, omdat hun dierbare afhankelijk is van het personeel van de 

afdeling. Het is wel goed mogelijk om medewerkers uit andere geledingen van de organisatie in 

te zetten, denk aan een maatschappelijk werker, een pastoraal werker, een 

vertrouwenspersoon of een coördinator vrijwilligers en mantelzorgbeleid. Maar ook voor deze 

mensen blijft het van belang dat zij met een open blik in gesprek gaan. 

 

Competentieprofiel gespreksleider 

In de handleiding worden de volgende specifieke competenties genoemd voor het werken met 

deze methode.    

� Affiniteit hebben met mantelzorgers. 

� Mantelzorgers op hun gemak weten te stellen. 

� Weet hebben van het reilen en zeilen op de afdeling. 

� Mantelzorgers in hun waarde laten: verkeerde opmerkingen bestaan niet. 

� Oog hebben voor collectieve knelpunten. 

� Goed om kunnen gaan met individuele knelpunten. 

� In staat zijn hoofd- en bijzaken te scheiden. 
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� Een adviserende houding aannemen en mantelzorgers uitnodigen om zelf hun mening te 

geven. 

� In overleg kunnen gaan met verschillende mensen in de organisatie. 

 

In de handleiding noemen de auteurs geen specifieke beroepsopleiding noch vakspecifieke 

vereisten waaraan de gespreksleider moet voldoen. Voor deze methode bestaan geen 

specifieke scholingen of trainingen, of deze zijn niet vermeld. Er zijn geen specifieke eisen ten 

aanzien van supervisie, intervisie of werkbegeleiding. 

 

Scholing/training 

Het PON heeft een train-de-trainer cursus ontwikkeld over De zorg gaat door!. 

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Voorwaarden 

De ontwikkelaars noemen de volgende voorwaarden voor het slagen van de methode. 

� De mening van mantelzorgers dient het vertrekpunt te zijn. 

� De gespreksleider dient niet direct betrokken te zijn bij de verzorging op de afdeling. 

� Voor een optimaal rendement dient de doorlooptijd van het participatietraject niet langer dan 

een half jaar te zijn. 

� Medewerkers zullen op handelingsniveau een meer vraaggerichte houding moeten 

ontwikkelen om adequaat met de uitkomsten en met mantelzorgers om te kunnen gaan. 

� Het management van de instelling moet bereid zijn om te investeren in de mantelzorgers en 

in de deskundigheid van het personeel op het gebied van communicatieve vaardigheden. 

� De cliëntenraad dient actief betrokken te worden bij het participatietraject omdat zij de 

belangen vertegenwoordigen van het cliëntsysteem, waar ook de mantelzorgers deel van 

uitmaken. 

 

Kwaliteitsbewaking 

Om de kwaliteit te waarborgen is in de methode een aantal evaluatie-instrumenten opgenomen: 

� evaluatie op de afdeling (checklist met open vragen) 

� evaluatieformulier voor mantelzorgers 

� checklist voor de gespreksleider en het management 

� lijst met borgingsmaatregelen. 

 

Kosten van de interventie 

De kosten zijn vooral gerelateerd aan personele inzet en als het nodig is de inzet van een 

externe gespreksleider. De precieze kosten van de interventie zijn niet bekend.  
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1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

Er is een interventie die overeenkomsten vertoont met de methode De Zorg gaat door!, te 

weten Partners in Zorg. 

 

Partners in Zorg 

De Kenniskring Transities in Zorg van de Hogeschool Rotterdam en Argos Zorggroep 

ontwikkelde begin 2005 een methode ter verbetering van de communicatie tussen familieleden 

en verzorgenden in een verpleeghuis- of verzorgingshuis voor bewoners met dementie (zie 

Klingeman e.a., 2007). De methode Partners in Zorg bestaat uit de fasen: probleemoriëntatie, 

creëren van een onderzoekende houding, bewustwording, creëren van een leercultuur, 

consolideren en groeien.  

 

Belangrijke overeenkomsten met de methode De zorg gaat door! zijn: 

� de directe dialoog tussen uitvoerende zorgverleners en familieleden van bewoners 

� een gemeenschappelijk onderzoek naar knelpunten op de afdeling 

� het gemeenschappelijk ontwikkelen van verbeteracties. 

Een verschil tussen beiden methoden zijn de toegepaste hulptechnieken: de uitvoering ziet er 

daarom anders uit. De methode Partners in Zorg verschilt te veel van de methode De zorg gaat 

door! om onderzoek hiernaar als indirect bewijs mee te nemen in deel 4. 

 

 

 

1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Het PON - kennisinstituut op het sociaal-culturele domein (tot 2008 was de naam: PON – 

Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant).  

 

Bezoekadres: 

Stationsstraat 15  

5038 EB Tilburg  

info@hetpon.nl 

013 535 15 35 

www.hetpon.nl  

 

Postadres: 

Postbus 90123  

5000 LA Tilburg  

 

Contactpersoon:  

Trude Rietveld 

013 535 15 35 

T.Rietveld@hetpon.nl  
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

Vooronderzoek  

Aanleiding voor de ontwikkeling van de methode De zorg gaat door! was het oriënterend 

onderzoek van het PON naar de positie van mantelzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen 

(Swinkels, 2002). Het onderzoek bevestigt dat de natuurlijke relatie tussen de mantelzorger en 

de hulpbehoevende naaste voortduurt na opname in het verpleeg- of verzorgingshuis. Ook blijkt 

dat veel mantelzorgers geen structurele ondersteuning ontvangen wanneer hun naaste wordt 

opgenomen, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. Als derde punt kwam naar voren dat 

participatie van mantelzorgers in de zorgverlening niet vanzelfsprekend was en dat het een 

discussie oproept over zorgrechten en zorgplichten.  

 

Verder bleken er nagenoeg geen publicaties te zijn over voorbeeldinitiatieven om de participatie 

van mantelzorgers te verbeteren. Het bleek wenselijk om een krachtige impuls af te geven 

richting verpleeg- en verzorgingshuizen en mantelzorgers om hen te stimuleren tot het 

ontwikkelen van verbeterinitiatieven. Daarnaast kwam naar voren dat het in instellingen lang 

niet vanzelfsprekend is dat mantelzorgers betrokken worden of inbreng hebben in de gewone 

alledaagse dingen. Het PON deed daarom naar aanleiding van dit oriënterende onderzoek de 

aanbeveling om een stimuleringstraject te starten voor duurzame informele relaties in zorg- en 

verpleeghuizen. 

 

Ontwikkeling De zorg gaat door! 

De methode De zorg gaat door! is vooral vanuit de praktijk ontwikkeld. Van eind 2003 tot eind 

2005 heeft het PON - Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant in het 

project De zorg gaat door! Informele relaties in verblijf en deeltijdvoorzieningen uitgeprobeerd 

welke mogelijkheden mantelzorgers hebben om de participatie te verbeteren (Rietveld e.a., 

2005). Het doel van het stimuleringsproject was het verstevigen en verduidelijken van de positie 

van mantelzorgers die te maken hebben met een verblijfsvoorziening van een verpleeg- of 

verzorgingshuis. Hiertoe heeft het PON samen met mantelzorgers instrumenten en een 

structuur ontwikkeld, die hen handvatten bieden om invloed uit te oefenen op het leefklimaat 

van hun dierbare. Dit gebeurde in de ontwikkeltrajecten in de vorm van acht pilots verspreid 

over Nederland. Het PON heeft voor de uitvoering van het project de samenwerking gezocht 

met landelijk organisaties zoals Arcares, Expertisecentrum Informele Zorg, de Landelijke 

Organisatie van Thuisverzorgers (LOT) en Xzorg. Op basis van de pilots is eind 2005 de 

handleiding De zorg gaat door! Handleiding voor verpleeg- en verzorgingshuizen gepubliceerd. 

Het PON voert de methode zelf uit en past deze steeds aan op basis van behoeften en 

ervaringen. 

 

Ontwikkeling variant De zorg gaat door! voor de ggz 

Het PON kreeg ook veel vragen vanuit de ggz en heeft daarom besloten om een variant te 

ontwikkelen die recht doet aan de verschillen tussen de ouderenzorg en de ggz (zie 1.6). In 

enkele opnameafdelingen van psychiatrische ziekenhuizen is de oorspronkelijke handleiding 
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getest. Het bleek nodig om een nieuwe handleiding te maken speciaal voor de ggz, omdat veel 

cliënten in de ggz mondiger zijn dan cliënten in de ouderenzorg. Zij komen meer voor zichzelf 

op, zijn meestal bevoegd om zelf beslissingen te nemen en moeten zodoende toestemming 

geven om hun familie bij de zorg te betrekken. Instellingen zijn daarom veel minder geneigd de 

familie ‘automatisch’ te betrekken. Een ander belangrijk verschil is de aard van de problemen 

waarmee mensen worden opgenomen. Ggz-problematiek gaat gepaard met probleemgedrag. 

Hierbij worden relaties vaak verbroken. Het is daarom veel minder vanzelfsprekend dat een 

familierelatie blijft voortbestaan of mee verandert, zoals dat in de ouderenzorg wel vaak het 

geval is. Er moet vaak veel inzet gepleegd worden om de veranderende relaties te begeleiden 

of te herstellen. Deze inzichten zijn verwerkt in de handleiding De zorg gaat door! Handleiding 

voor de ggz die in 2007 is gepubliceerd. 

 

Ontwikkeling variant De zorg gaat door! voor vg 

In 2011 vindt de ontwikkeling van een variant voor de sector verstandelijk gehandicaptenzorg 

plaats. De methode wordt voor deze sector op maat gemaakt door het uitvoeren van vier pilots. 

Naar verwachting komt de vg-variant eind 2011 beschikbaar voor iedereen.  

 

 

 

2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

De ontwikkelaar verwijst in de handleiding niet naar theoretische onderbouwing van de 

methode. Het oriënterende onderzoek van het PON (Swinkels, 2002) biedt echter wel 

theoretische onderbouwing voor de probleemanalyse en de aanpak.  

 

De beperkte onderbouwing valt wellicht te verklaren doordat er destijds weinig literatuur was 

over de participatie van mantelzorgers als medezorgverlener. Uit bronnenonderzoek (Swinkels, 

2002) kwam naar voren dat de afgelopen tien jaar veel aandacht is besteed aan de positie van 

mantelzorg in de thuissituatie, maar dat het gros van de onderzoeken, publicaties en 

persberichten zich richt op de professionele thuiszorg. In veel mindere mate was er aandacht 

voor mantelzorgers van ouderen die in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen of een bepaalde 

vorm van professionele zorg vanuit deze instelling krijgen.  

   

Onvoldoende interactie professional en mantelzorger 

Voor de onderbouwing van de probleemanalyse van de methode De zorg gaat door! baseert 

het PON zich op diverse onderzoeken die aantonen dat mantelzorg in principe niet stopt bij 

opname van een dierbare in een verpleeg- of verzorgingshuis (Duijnstee, 1994; Van den Elzen, 

2000; Cuijpers en Salden, 1997; Van Tilborg, 1999 in: Swinkels, 2002). Op grond hiervan zullen 

hulpverleners niet alleen extramuraal maar ook intramuraal aandacht moeten hebben voor de 

mantelzorg. Dit eist niet alleen iets van de professionals, het heeft tevens consequenties voor 

de rechten en plichten van de mantelzorgers. In de literatuur wordt de laatste jaren steeds meer 

gepleit voor een betere afstemming tussen de professionele zorgverlener en de mantelzorger in 

individuele zorgsituaties (Blom en Duijnstee, 1995; Morée, 1996; Van Tilborg, 1999; Den 

Hartog, 2000 in: Swinkels, 2002). 
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Burgerschapsmodel 

De onderbouwing van de aanpak van de methode is gebaseerd op het burgerschapsmodel met 

participatieplichten en participatierechten van Kremer (2000). Dit model is een combinatie van 

enerzijds het Exit, Voice and Loyality model van de Amerikaanse politicoloog Hirshmann en 

anderzijds enkele begrippen van de socioloog Ralf Dahrendorf over de relatie tussen burger en 

samenleving. Kremer (2000) stelt in het burgerschapsmodel dat het, om de 

participatiemogelijkheden van mantelzorgers op maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen 

bevorderen, van belang is dat mantelzorgers zelf invloed kunnen uitoefenen op de 

professionele zorg en hier zelf keuzes in kunnen maken. Dit betekent dat zij binnen de 

institutionele zorg een stem met inbreng en invloed moeten hebben op regionaal, instellings-, 

en afdelingsniveau. Het is gewenst dat zij op twee verschillende manieren kunnen participeren. 

Zij hebben recht op het verlenen van zorg aan een dierbare in de privésfeer. De overheid 

probeert hier bijvoorbeeld via de invoering van het zorgverlof aan tegemoet te komen. 

Tegelijkertijd hebben zij als mantelzorger recht op het ontvangen van ondersteuning van 

professionals en vrijwilligers. Beide vormen van participatie in de zorg zijn even belangrijk om 

een volwaardig burger te kunnen zijn en om invloed te kunnen uitoefenen op de zorg (Kremer, 

2000 in: Swinkels, 2002). In de toepassing van de methode zie je dat mantelzorgers een stem 

met inbreng en invloed krijgen doordat zij tijdens de verschillende bijeenkomsten actief 

betrokken worden bij het organisatie- en afdelingsbeleid. 
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

De methode De zorg gaat door! is toegepast binnen acht pilotprojecten: verpleeghuizen, een 

kleinschalige woonvorm, aanleunwoningen en een dagopvang. De locaties zijn geografisch 

gezien over het land verspreid, bijvoorbeeld een woonvorm in Goes, een verpleeghuis in 

Groningen, een verzorgingshuis in Rotterdam en een verpleeghuis in Nijmegen. Daarna is de 

methode door verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen zelf uitgevoerd. Ook heeft het PON 

de methode zelf in verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen in Noord-Holland uitgevoerd. 

 

De ggz-variant van De zorg gaat door! is toegepast binnen vier pilots (opnameafdelingen ggz).  

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicatie: 

 

De zorg gaat door! Informele relaties in verblijf- en deeltijdvoorzieningen. Eindrapport fase 2, 

geschreven door Trude Rietveld, Mariëlle Swinkels, Anne Rademakers en Ed Kooger, 

uitgegeven in 2005 door PON - Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-

Brabant in Tilburg.  

 

Deze publicatie is een eindrapportage van de acht pilotprojecten (dit was de tweede fase) van 

het stimuleringsproject De zorg gaat door! Informele relaties in verblijf en deeltijdvoorzieningen 

(zie 2.1). In deze publicatie beschrijft het PON per pilot de belangrijkste bevindingen. Op basis 

van deze pilots is vervolgens in 2005 het handboek gepubliceerd. In deze eindrapportage 

worden de inhoudelijke uitkomsten van de pilots beschreven. Het betreft hier geen onderzoek 

en er is dan ook geen onderzoeksvraag of onderzoeksopzet. In de rapportage staat niet 

beschreven hoeveel mantelzorgers en professionals deelnamen aan de pilots.  

 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

Beleving mantelzorgers 

De meerderheid van de professionals is positief over de methode (Rietveld e.a., 2005). De 

methode maakt professionals bewust van hun eigen handelen en de beleving van 

mantelzorgers. Bijna alle instellingen hebben aangegeven met de methode door te willen gaan, 

omdat er goede resultaten mee behaald worden en het aansluit bij het beleid van de instelling. 

Een professional vertelt: “De Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundigen van de units zijn positief 
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over het traject, ze ervaren, net als de mantelzorgers, dat er door het project meer duidelijkheid 

is gecreëerd en dat men op een leuke wijze op de hoogte raakt van elkaars verwachtingen. De 

evv-ers geven aan te weten waarin ze de laatste maanden, door allerlei omstandigheden, tekort 

zijn geschoten en willen, mede op basis van deze pilot, het anders aanpakken. Met name de 

communicatie en de informatievoorziening naar mantelzorgers krijgen nu prioriteit.” (Rietveld 

e.a., 2005).  

 

Knelpunten 

Sommige professionals zijn minder positief; zij vinden het lastig dat mantelzorgers met elkaar in 

gesprek gaan en voelen zich bekritiseerd. Een aandachtspunt is verder het verloop van 

personeel, dit komt de borging van de methode niet ten goede. 

 

Groepsgerichte benadering 

De groepsgerichte benadering levert concrete informatie op over wat mantelzorgers belangrijk 

vinden, wat goed gaat en welke verbeteracties nodig zijn. Het is een goede momentopname 

van de beleving van mantelzorgers en maakt het mogelijk om punten die prioriteit behoeven op 

te sporen. Wanneer per individu was gevraagd naar wat ze belangrijk vonden, dan was er 

waarschijnlijk minder uitgekomen. In de gezamenlijk bijeenkomsten herkenden mantelzorgers 

elkaars punten en konden ze hierover discussiëren. Ook de onafhankelijke gespreksleiding en 

de structuur van de gesprekken geven het overleg een duidelijke toegevoegde waarde. 

 

Onafhankelijk gespreksleider 

Benadrukt wordt het belang van de onafhankelijke gespreksleiding. Een professional zegt 

hierover: “In de gesprekken komt door een onafhankelijke gespreksleiding meer naar boven 

dan in het reguliere beraad van familie/verzorgenden. De locatiemanager blijft vooralsnog op 

afstand, maar de signalen worden serieus opgepakt en vertaald in beleid. Het verzorgend 

personeel wordt bevestigd in dat wat ze goed doen, maar ook in de aspecten die verbetering 

behoeven. Ze worden zich vooral bewust van datgene wat er leeft onder de mantelzorgers en 

van hun eigen handelen.” (Rietveld e.a. 2005).  

 

 

 

3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

Gehoord en gesteund 

De mantelzorgers die meededen aan de pilots waren voornamelijk positief (Rietveld e.a., 2005). 

Ze voelden zich gehoord en gesteund om problemen aan te pakken. Ook vonden ze het vooral 

prettig als bepaalde punten meteen opgepakt werden. Sommige mantelzorgers waren 

aanvankelijk sceptisch of er daadwerkelijk iets ging gebeuren, maar werden later enthousiast 

toen ze merkten dat er echt iets veranderde. Zij waren in eerste instantie wat afwachtend, maar 

zagen later de meerwaarde van de gesprekken in. 

 

Lotgenotencontact 

Hoewel het geen expliciet doel is van de methode ervaren de mantelzorgers het 
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lotgenotencontact als een vorm van steun, erkenning en betrokkenheid. Ze zijn blij dat ze 

eindelijk elkaar in een gesprek ontmoeten hun verhaal kwijt kunnen en ze leren daarnaast ook 

van elkaars ervaringen. Soms konden individuele problemen dankzij advies van andere 

mantelzorgers worden opgelost. 

 

Teamleider:  

 “Tijdens de eerste informatieve bijeenkomst hadden de meeste mantelzorgers het gevoel dat 

er weinig besproken kon worden, omdat alles naar wens verliep. Echter, tijdens de 

bijeenkomsten hebben mantelzorgers veel ervaringen met elkaar gedeeld, waarover lange 

discussies ontstonden. Zowel positieve als negatieve punten zijn aan de orde gekomen. Maar 

ook hebben mantelzorgers nagedacht over eventuele oplossingen. De mantelzorgers waren 

vanaf het eerste moment enthousiast, meedenkend en hebben de bijeenkomsten zeer 

gewaardeerd.” (Rietveld e.a., 2005). 

 

Teamleider:  

“Mantelzorgers waardeerden dit traject, voelden zich gehoord. Ze vonden het vooral prettig dat 

er meteen dingen opgepakt werden. Ze namen zelf ook het initiatief om dingen te bespreken 

met bijvoorbeeld de locatiemanager.” (Rietveld e.a., 2005). 

 

 

3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

In de publicaties over de methode staan geen casestudies beschreven die illustreren hoe de 

methode in een specifiek geval is toegepast in de praktijk. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� Betere afstemming tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers in individuele 

zorgsituaties (1, 2, 3). 

� De methode hanteert het uitgangspunt dat de zorg, aandacht, betrokkenheid en inzet van de 

mantelzorger doorgaat als de naaste in een intramurale setting gaat wonen (1, 2, 3). 

� Op basis van de ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid van de mantelzorger wordt 

vraaggericht het leef- en woonklimaat bevorderd (1, 3). 

� De methode gaat uit van participatieplichten en participatierechten van de mantelzorger, 

zoals het invloed mogen uitoefenen op de zorg en hier zelf keuzes in mogen maken (1, 2). 

� Er wordt gewerkt met een onafhankelijk gespreksleider zodat mantelzorgers zich vrij voelen 

om alles te kunnen zeggen (1, 3). 

� Er is aandacht voor zowel positieve punten als verbeterpunten (1, 3). 

� Het management, de cliëntenraad, de teamleider en de medewerkers worden allen actief 

betrokken en formuleren zelf een verbeterplan (1, 3). 

 

 
Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 

 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gevonden die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Op basis van de volgende zoektermen is gezocht naar literatuur over de methode: 

� De zorg gaat door 

� Partners in caregiving 

 

Zoekstrategieën 

� Het beschikbare materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar. 

� Er is gezocht in meerdere Nederlandse en internationale databanken: 

• MOVISIE catalogus 

• PiCarta 

• NARCIS 

• HBO Kennisbank 

• PsychINFO 

• SocINDEX 

• Cochrane Database of Systematic Reviews* 

• Cochrane Controlled Trials Register* 

• Campbell 

• Sociological Abstracts with ProQuest Full-Text 

• Sociological Abstracts with ProQuest Full-Text 

• ERIC 

• MEDLINE/PubMed 

• Francis 

• IBSS 

• Urban studies abstracts 

• PILOTS (PTSS) 

• Google Scholar 

• Vilans bibliotheekcatalogus 

� Internetsearch 

� De referenties van het reeds gevonden materiaal zijn gecheckt. 

 

Selecteren van literatuur 

Op basis van de titels en abstracts is een eerste selectie gemaakt. Vervolgens zijn de mogelijk 

interessante publicaties aangevraagd, doorgenomen en verder geselecteerd. Daarna is een 

selectie gemaakt van publicaties die gaan over De zorg gaat door! Zie 6.2 voor geselecteerde 

literatuur.  
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) moet het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

� Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

� Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. 

Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’. Het gaat hier om: 

• Resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering).  

• Resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

Supported employment).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial, RCT) en diverse 

vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de uitspraken over de 

effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo zwaar mogelijk 
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effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de kenmerken en het 

ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D). Externe deskundigen beoordelen in een later stadium de kwaliteit van het onderzoek 

(onderdelen E en F). 

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel G) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele en controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in kleine 

groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar als zeer 

significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn. De laatste jaren wordt er 

vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten effectgrootte d 

(‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft hoe groot het 

waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen experimentele (interventie-) en 

controlegroep. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

√ (  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c   

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie – en controlegroep.  

 

 

                                                
1
 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 

Oaks: Sage. 
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De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

 

                                                
2
 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport De zorg gaat door! Informele relaties in verblijf- en deeltijdvoorzieningen. Eindrapport 

fase 2 

Auteur T. Rietveld, M. Swinkels, A. Rademakers en E. Kooger 

Jaar 2005 

Onderzoeksvraag nvt 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Professionals in verpleeg- en verzorgingshuizen, cliënten en mantelzorgers  

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

Het aantal individuele deelnemers is onbekend, wel is bekend dat acht 

pilotorganisaties deelnamen aan het project 

 

 


