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Samenvatting  

Korte samenvatting van de interventie  
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau betreft mantelzorg ‘alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand 

uit diens directe sociale omgeving, inclusief minder intensieve hulp en de hulp aan huisgenoten en 

instellingsbewoners’. Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Amsterdam UMC locatie AMC – 

Universiteit van Amsterdam) heeft de interventie ‘Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg’ ontwikkeld, getoetst, en 

gepubliceerd. Het theoretisch kader van de interventie is de Roltheorie. De interventie helpt werkenden die in de 

privésituatie belast zijn met mantelzorg met het invulling geven aan de rol van mantelzorger én het combineren 

van de rol van mantelzorger met de rol van werknemer en sociaal-persoonlijke rollen. Zo beoogt de interventie, 

in overeenstemming met het principe van de Roltheorie, mantelzorgstress en daaruit voortkomende 

functioneringsproblematiek te verminderen bij werkende mantelzorgers. Werkenden die in de privésituatie 

mantelzorger zijn, gaan zelf met de interventie aan de slag met behulp van een zelfhulpwerkboek dat het 

interventiemateriaal bevat.  

 

Doelgroep  
De doelgroep van de interventie bestaat uit mensen die betaald werk verrichten, in de privésituatie belast 

zijn met mantelzorg, en die stressklachten rapporteren vanwege mantelzorg en de combinatie van 

mantelzorg met betaald werk. 

 

Doel 
Het doel van de interventie is het verminderen van stressklachten en daaruit voortkomende 

functioneringsproblemen bij mensen die betaald werk verrichten en in de privésituatie belast zijn met 

mantelzorg.  

 

Aanpak  
In overeenstemming met het principe van de Roltheorie beoogt de interventie stressklachten en daaruit 

voortkomende functioneringsproblemen te verminderen door deze werkenden middels een zelfhulpaanpak 

te helpen met 1) het invulling geven aan de rol van mantelzorger en 2) het combineren van de rol van 

mantelzorger met de werknemersrol en de rollen van het sociaal-persoonlijk leven (bijvoorbeeld de rol van 

gezinslid).  

 

Materiaal  
Deelnemers gaan zelf met de interventie aan de slag met behulp van een zelfhulpwerkboek. 

Het zelfhulpwerkboek is kosteloos en zonder registratie te downloaden van www.amc.nl\mantelzorgstress en 

bevat oefeningen, tips en ondersteunende teksten. Afhankelijk van de persoonlijke mantelzorgsituatie kan 

men kiezen welke onderdelen men doet, in welke volgorde en op welk moment. 

 

Onderzoek  
Er is kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de interventie. Er namen 128 Nederlandse 

werkenden met stressklachten door belasting met mantelzorg in de privésituatie deel aan het kwantitatief 

onderzoek (een RCT-studie). De resultaten toonden dat de werkende mantelzorgers toebedeeld aan de 

interventiegroep na twee maanden significant minder mantelzorgstress, en ook minder algemene stress, 

rapporteerden dan de werkende mantelzorgers toebedeeld aan de controlegroep. Het kwalitatief onderzoek 

omvatte telefonische interviews met 32 werkende mantelzorgers die de interventie hadden gedaan. Uit het 

onderzoek bleek dat het overgrote merendeel van de geïnterviewden de interventie toepasbaar, 

gebruiksvriendelijk, relevant, en behulpzaam (effectief) vond en tevreden was met de interventie.  
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1. Uitgebreide beschrijving 

1.1 Doelgroep  

 

Uiteindelijke doelgroep 

De doelgroep van de interventie bestaat uit mensen die betaald werk verrichten, in de privésituatie belast 

zijn met mantelzorg en stressklachten rapporteren vanwege mantelzorg en de combinatie van mantelzorg 

met betaald werk.  

 

Intermediaire doelgroep  

Er is geen intermediaire doelgroep. 

 

Selectie van doelgroepen  

Voor deelname aan de interventie worden leden van de doelgroep geselecteerd via zelfselectie.  

 

Bezoekers van de website die toegang geeft tot de interventie worden er, als mogelijke leden van de 

doelgroep, op gewezen dat de interventie relevant is voor mensen die betaald werk verrichten en 

stressklachten ervaren omdat zij in de privésituatie belast zijn met mantelzorg. Daarbij wordt specifiek 

aangegeven dat de interventie effectief is gebleken in het verminderen van stressklachten bij mensen die ten 

minste 12 uur in de week betaald werk verrichten, die ten minste twee uur in de week mantelzorg verrichten, 

die 23 jaar of ouder zijn en die volgens henzelf stressklachten hebben vanwege mantelzorg.  

 

Contra-indicaties, ofwel omstandigheden of redenen voor leden van de doelgroep om geen gebruik te 

maken van de interventie, zijn: 1) gebrek aan tijd om (onderdelen van) de interventie af te werken, 2) het te 

confronterend vinden om met de eigen problematiek aan de slag te gaan en 3) moeite hebben met het 

begrijpen van geschreven tekst alsmede moeite hebben met het zelfstandig schrijven en lezen bij het 

doorlopen van het zelfhulpwerkboek. Hier worden mogelijke deelnemers vooraf op gewezen.  

 

Vervolgens beslissen websitebezoekers zelf of zij tot de doelgroep behoren en of de interventie voor hen 

relevant en haalbaar is om te doen. Indien dat het geval is, dan kunnen zij direct toegang verkrijgen tot de 

interventie voor persoonlijk (zelfhulp)gebruik.  

 

Betrokkenheid doelgroep 

Door middel van een gebruikerstest is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling van de interventie. Een 

oproep om de concept-interventie te testen is verspreid via gemeentelijke steunpunten mantelzorg. 

Deelnemers kregen via de e-mail interventiedelen uit het zelfhulpwerkboek toegestuurd en vragen ter 

beantwoording, zoals: ‘Vindt u de onderdelen uitnodigend en aansprekend genoeg om mee aan de slag te 

gaan? Of juist weinig uitnodigend en niet aansprekend en wat kan dan beter?’, ‘Vindt u de teksten 

gemakkelijk te begrijpen of juist onduidelijk? Indien onduidelijk, welke teksten kunnen beter en hoe?’, ‘Vindt 

u de opdracht(en) gemakkelijk of juist moeilijk te maken? Indien moeilijk, welke opdracht(en) en wat kan 

beter?’ En: ‘Vindt u de manier waarop u wordt aangesproken prettig of juist onprettig? Indien onprettig, wat 

kan beter?’. Zes leden van de doelgroep hebben meegedaan met de gebruikerstest en hun inbreng is 

gebruikt bij het vormgeven van de eindversie van de interventie.  

1.2 Doel  

Hoofddoel  

Het hoofddoel van de interventie betreft het verminderen van stressklachten bij deelnemers. 

  

Subdoelen  

De interventie beoogt haar hoofddoel te bereiken door bij deelnemers te zorgen: 

• voor een meer passende invulling van de rol van mantelzorger (subdoel 1) en  
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• toepassing van strategieën die het combineren van mantelzorg met werk en het sociaal-persoonlijk 

leven vergemakkelijken (subdoel 2). 

 

1.3 Aanpak  

Opzet van de interventie  

De interventie is een zelfhulpinterventie. Om gebruik te kunnen maken van de interventie downloaden 

deelnemers eerst het zelfhulpwerkboek (met oefeningen, tips en ondersteunende teksten) van de website 

www.amc.nl\mantelzorgstress.  

 

Vervolgens lezen de deelnemers in het zelfhulpwerkboek een tekst ter inleiding van de interventie en een 

uitleg alvorens aan de slag te gaan met de interventie.  

  

Hierna nemen de deelnemers kennis van de verschillende interventieonderdelen. Veel van de onderdelen 

zijn in korte tijd te doen (5 tot 10 minuten), terwijl andere onderdelen wat meer tijd kunnen kosten (15 tot 20 

minuten).  

 

Afhankelijk van de persoonlijke mantelzorgsituatie kiezen deelnemers naar eigen wens en behoefte en 

persoonlijk inzicht (interventie-op-maat) welke interventie-onderdelen zij zullen gaan doen, in welke 

volgorde, op welk moment en op welke locatie (bijvoorbeeld thuis).  

 

Na het zelfstandig uitwerken van de zelfgekozen interventie-onderdelen hebben de deelnemers de 

(zelfhulp)interventie op zichzelf toegepast. Deelnemers die onverhoopt aanvullende ondersteuning nodig 

hebben, krijgen informatie waar zij die kunnen vinden, bijvoorbeeld bij gemeentelijke steunpunten 

mantelzorg in de eigen woonomgeving (p. 43 van het zelfhulpboek/interventie).  

 

Het aantal werkmomenten met het zelfhulp-interventiemateriaal is variabel. Wel is het gebruikelijk dat 

deelnemers ten minste één keer aan de slag zijn gegaan met de zelfgekozen onderdelen van de interventie.  

 

Inhoud van de interventie  

De locatie AMC van het Amsterdam UMC heeft de interventie op haar website www.amc.nl\mantelzorgstress 

gepubliceerd voor gebruik. Via de website verkrijgen personen die behoren tot de doelgroep en 

stressklachten willen verminderen op basis van zelfselectie de interventie. De werving van deelnemers loopt 

via verschillende kanalen. De website met de interventie wordt via nieuwsbrieven en websites van 

maatschappelijke organisaties (onder andere gemeentelijke steunpunten mantelzorg en vakbonden), sociale 

media campagnes van het Amsterdam UMC, lezingen, mantelzorgwebsites, de belangenvereniging voor 

mantelzorg, enzovoorts onder de aandacht gebracht. Er zijn ook veel doelgroepleden die zelf de weg naar 

de interventie vinden, bijvoorbeeld wanneer zij op het internet zoeken naar informatie over mantelzorg.  

 

Stap 1 voor deelnemers  

Downloaden en printen van het zelfhulpwerkboek dat de interventie ‘Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg’ 

bevat. Deelnemers kunnen de interventie kosteloos en zonder registratie downloaden via 

www.amc.nl\mantelzorgstress. 

 

Stap 2 voor deelnemers  

In het zelfhulpwerkboek leest de deelnemer om te beginnen een introductietekst, die als volgt luidt.  

 

Inleiding 

‘In Nederland zijn er veel mensen die hun door gezondheidsproblemen getroffen vader of moeder, partner of kind, of 

vriend of vriendin, verzorgen.  
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De zorg die men verleent is in elke situatie anders. Voorbeelden van zorg zijn het koken voor de ander, ervoor zorgen 

dat degene voor wie men zorgt de medicijnen van de apotheek krijgt, begeleiden bij artsenbezoeken, en de ander 

geruststellen en ondersteunen.  

 

Vaak komt er veel op de verzorger af. En het verzorgen is niet altijd gemakkelijk te combineren met het werk dat men 

doet.  

 

Werkenden die in de privé-situatie zorg verlenen zijn belast met werk én zorg. Dat heeft geregeld gevolgen voor het 

welzijn en het functioneren als werknemer. Voor hen heeft het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het 

AMC, met ondersteuning van het Instituut Gak, de huidige zelfhulpcursus ontwikkeld.  

 

De ontwikkelde E-zelfhulpcursus kan cursisten helpen bij het invulling geven aan hun rol van verzorger en het 

combineren van zorg met werk.  

Wij wensen cursisten alle goeds en veel succes,  

Dr. Edwin Boezeman, Dr. Karen Nieuwenhuijsen, Prof. dr. Judith Sluiter, Amsterdam 2015.’ 

 

Stap 3 voor deelnemers  

De deelnemer leest een uitleg over het gebruik van de interventie (de internetlink van de optionele niet-

verplichte digitale begeleiding ofwel ‘internetgedeelte’ waarnaar verwezen wordt is geplaatst op de voorkant 

van het zelfhulpwerkboek: https://xot.12change.eu/play.php?template_id=766). Deze tekst luidt als volgt.  

 

‘Uitleg  

Het doel van de cursus is om u te helpen bij het invulling geven aan de rol van verzorger én het combineren van zorg 

met werk. Voor de inhoud van de cursus zijn bestaande interventies uit de wetenschappelijke literatuur en 

hulpmiddelen uit de praktijk gebruikt. 

  

De cursus bestaat uit een werkboek dat u gedownload en nu in handen heeft en een internetgedeelte. Het 

internetgedeelte is ook als print opgenomen in dit werkboek. Zo kunt u de cursus ook zonder computer doen. Het 

internetgedeelte is toegankelijk via de mantelzorgorganisatie die u dit werkboek heeft verstrekt.  

 

De hoofdthema’s van het werkboek zijn ‘Voor een ander zorgen’ en ‘Zorg combineren met mijn werk en sociale 

leven’. Bij elk thema vindt u oefeningen, ondersteunende teksten en tips. Deze kunnen volgens de wetenschap en 

praktijk helpen bij het zorgen voor een ander en het combineren van zorg met werk en sociaal leven. Als verzorger 

heeft en houdt u zelf altijd de regie. De cursus geeft handvatten hoe u e.e.a. zou kunnen doen en aanpakken.  

 

In de inhoudsopgave vindt u de onderdelen van de cursus. U mag beginnen waar u wilt. Er is geen vaste volgorde. 

Bepaalde onderdelen kunnen minder van toepassing zijn op uw zorgsituatie; kijkt u dan verder naar andere mogelijk 

wel behulpzame onderdelen.  

 

U kunt nu beginnen.’  

 

Stap 4 voor deelnemers  

De deelnemer gaat in het zelfhulpwerkboek door naar het keuzemenu dat een overzicht geeft van de 

hoofdthema’s van de interventie die betrekking hebben op ‘het invulling geven aan de rol van verzorger’ en 

‘het combineren van de rol van mantelzorger met de werknemersrol en de rollen van het sociaal-persoonlijk 

leven’. Deze hoofdthema’s zijn respectievelijk genaamd ‘Voor een ander zorgen’ en ‘Zorg combineren met 

mijn werk en sociale leven’. De deelnemers nemen kennis van de verschillende interventie-onderdelen 

behorende bij deze hoofdthema’s en kiezen de interventie-onderdelen die zij relevant achten voor hun 

persoonlijke mantelzorgsituatie en die zij zullen gaan doen.  

 

Het zelfhulpwerkboek bevat verschillende interventieonderdelen die in overeenstemming met de Roltheorie 

(zie hoofdstuk ‘Onderbouwing’) relevant zijn voor stressvermindering. Dit zijn 1) onderdelen die apart van 

elkaar en op eigen wijze helpen met ‘het invulling geven aan de rol van verzorger’, en 2) onderdelen die 

apart van elkaar en op eigen wijze helpen met ‘het combineren van de rol van mantelzorger met de 

werknemersrol en de rollen van het sociaal-persoonlijk leven’. De titels van de interventie-onderdelen zijn 

verklarend voor de inhoud van die onderdelen.  
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De volgende interventie-onderdelen zijn relevant voor ‘het invulling geven aan de rol van verzorger’ en 

behoren bij het hoofdthema ‘Voor een ander zorgen’.  

• ‘Ik als verzorger’: Met dit onderdeel maken deelnemers een profielschets van zichzelf als 

mantelzorger om meer grip te krijgen op de rol van mantelzorger.  

• ‘Zorgtips en trucs’: Met dit onderdeel leren deelnemers zichzelf mantelzorgwerkwijzen aan, zoals 

positief denken, ontspanningsoefening, ruzie voorkomen, aan de slag met uitstelgedrag en 

zorgplanning maken.  

• ‘Aan de slag met moeizaam gedrag’: Met dit onderdeel leren deelnemers zich de 

mantelzorgwerkwijze aan van ‘Hoe om te gaan met lastige ontvangers van mantelzorg 

(hulpbehoevenden)?’  

• ‘Helpende gedachten’: Met dit onderdeel leren deelnemers zichzelf aan hoe zij zichzelf een mentale 

oppepper kunnen geven wanneer zij daar behoefte aan hebben.  

• ‘Zorg voor mijzelf’: Met dit onderdeel leren deelnemers zichzelf aan hoe zij ook goed voor zichzelf 

kunnen blijven zorgen.  

• ‘Omgaan met de ander’: In dit onderdeel krijgen deelnemers communicatietips die helpen bij het 

verlenen van mantelzorg. Denk daarbij aan: algemene communicatietips, algemene tips om de 

ander (beter) te bereiken, zorgen voor leuke momenten met de ander.  

• ‘Minder stress’: Met dit onderdeel leren deelnemers over stress en de aanpak van stress, met behulp 

van praktische tips en het anders denken voor minder stress.  

 

De interventie-onderdelen die relevant zijn voor ‘het combineren van de rol van mantelzorger met de 

werknemersrol en de rollen van het sociaal-persoonlijk leven (bijvoorbeeld de rol van gezinslid)’ behoren bij 

het hoofdthema ‘Zorg combineren met mijn werk en sociale leven’. Dit zijn de volgende onderdelen.  

• Waar knelt het? Met dit onderdeel wijzen deelnemers voor zichzelf aan waar zij specifiek problemen 

ervaren in het combineren van de mantelzorg met het werk en het sociaal-persoonlijk leven, om 

zichzelf daar vervolgens op te kunnen richten. Als het over de rol van gezins- of familielid gaat 

beantwoorden deelnemers bijvoorbeeld vragen zoals ‘Komt het voor dat uw 

partner/vrienden/familieleden: er weinig begrip voor hebben dat u veel bezig bent met degene die u 

helpt?, dat ze u het moeilijk maken om uw tijd te kunnen besteden aan zorg voor degene die u 

helpt?, dat ze zo veeleisend zijn dat u niet toekomt aan het zorg verlenen zoals u dat zou willen?’ 

Indien op deze vragen ‘Ja’ wordt geantwoord, wordt de deelnemer doorverwezen naar het onderdeel 

‘Combineren-op-maat’ voor het bedenken van een oplossing.  

• Tips voor het combineren van zorg met werk: Dit onderdeel informeert deelnemers hoe zij 

hulpbronnen kunnen aanboren voor het beter combineren van mantelzorg met werk.  

• Planning & Grenzen bewaken: Bij dit onderdeel maken deelnemers een werkplanning om efficiënter 

te werken en ook leren ze ‘nee’ te leren zeggen tegen extra werktaken.  

• Combineren op maat : In dit onderdeel maken en volgen deelnemers een persoonlijk stappenplan 

voor het beter combineren van de mantelzorg met werk en het sociaal-persoonlijk leven 

• ‘Hulp inschakelen’: In dit onderdeel inventariseren deelnemers hoe zij om hulp kunnen vragen en bij 

wie. 

 

Stap 5 voor deelnemers  

In deze stap werken de deelnemers, naar eigen keuze, tijd en gelegenheid, de zelfgekozen onderdelen van 

de interventie af. Zo krijgen ze kennis van, en inzicht in, ‘het invulling geven aan de rol van verzorger’ en ‘het 

combineren van de rol van mantelzorger met de werknemersrol en de rollen van het sociaal-persoonlijk 

leven’.  

 

Elk interventie-onderdeel heeft ofwel het karakter van a) een oefening om een techniek aan te leren 

(bijvoorbeeld ‘Zorgtips en trucs: ontspanningsoefening’ waarbij men een instructie volgt om zichzelf een 

ontspanningsoefening aan te leren voor gebruik tijdens de mantelzorgverlening), b) een tekst om te lezen 

om kennis of een gevoel van steun en aanmoediging op te doen en/of tips na te volgen (zo geeft het 

onderdeel ‘Zorg, werk en sociaal leven’ bijvoorbeeld ‘Tips voor het combineren van zorg met werk’) of c) een 
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invulopdracht waarbij de deelnemer een plan maakt om problemen aan te pakken (bijvoorbeeld het 

onderdeel ‘Hulp inschakelen’ waarbij de deelnemer met pen en papier een kaart maakt van zijn of haar 

sociaal netwerk om vervolgens te gaan proberen hulp te verkrijgen uit dit sociaal netwerk).  

 

Stap 6 voor deelnemers  

Na het uitwerken van de verschillende zelfgekozen interventie-onderdelen kunnen deelnemers de interventie 

afsluiten. Wanneer er sprake is van terugval, kunnen ze teruggrijpen op het zelfhulpboek, eerder gemaakte 

interventie-onderdelen herzien of aan de slag gaan met extra interventie-onderdelen, of gebruik maken van 

externe hulp indien men er zelf niet uitkomt (p.43 zelfhulpwerkboek). 
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2. Uitvoering 
 

Materialen  

Beschikbare materialen:  

1) Er is een website beschikbaar voor informatie over en het toegang krijgen tot de interventie.  

2) Er is een zelfhulpwerkboek beschikbaar voor de uitvoering van de interventie.  

3) Er zijn nieuwsbrieven, een social media campagne en een PowerPoint presentatie voor het werven van 

leden van de doelgroep voor deelname aan de interventie.  

 

Op de website www.amc.nl\mantelzorgstress van het Amsterdam UMC locatie AMC kunnen 

geïnteresseerden lezen over de interventie. Na zelfselectie kunnen zij toegang krijgen tot de interventie door 

het zelfhulpwerkboek dat de interventie bevat te downloaden vanaf de website.  

 

Nieuwsbrieven voor relevante organisaties (onder andere gemeentelijke steunpunten mantelzorg, 

mantelzorgbelangenverenigingen, vakbonden) zijn beschikbaar om deze organisaties te informeren over de 

interventie en op te roepen de interventie onder de aandacht te (blijven) brengen bij leden van de doelgroep 

waar deze organisaties contact mee hebben. 

 

Een ‘Amsterdam UMC locatie AMC’ - social media campagne is beschikbaar voor het webteam van het 

Amsterdam UMC om vanuit Amsterdam UMC (mantelzorgende) werkenden over de interventie te 

informeren.  

 

Er is een PowerPoint presentatie voor vertegenwoordigers van het Coronel Instituut voor Arbeid en 

gezondheid van het Amsterdam UMC beschikbaar om te presenteren aan professionals (onder andere 

bedrijfsartsen, leden van gemeentelijke steunpunten mantelzorg, verpleegkundigen). Om zo deze 

professionals ertoe te bewegen de interventie onder de aandacht te (blijven) brengen bij leden van de 

doelgroep waar zij vanuit hun professie contact mee hebben. 

 

Locatie en type organisatie 

De interventie is niet locatie-gebonden en kan door deelnemers op verschillende locaties zelfstandig gedaan 

worden (bijvoorbeeld thuis, op het werk, in de wachtkamer van het ziekenhuis, et cetera) mits de deelnemer 

op die locatie aandacht kan besteden aan de interventie; bijvoorbeeld rustig kan lezen, probleemoplossend 

kan nadenken, kan schrijven indien nodig, et cetera.  

 

Bij de uitvoering van de interventie zijn organisaties (gemeentelijke steunpunten mantelzorg, vakbonden, 

bedrijfsartsenvereniging, het Amsterdam UMC, et cetera) enkel betrokken bij de werving van deelnemers. 

Deelnemers aan de interventie worden ook aangespoord om het contact aan te gaan met de organisatie 

waar men werkt, door bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met de leidinggevende, met collega’s, de 

afdeling personeelszaken en de bedrijfsarts, voor aanvullende ondersteuning en hulpbronnen.  

 

Als deelnemers vastlopen bij de interventie, worden ze doorverwezen naar het gemeentelijke steunpunt 

mantelzorg.  

 

Opleiding en competenties van de uitvoerders 

Vertegenwoordigers of uitvoerders van organisaties zijn enkel betrokken bij het werven van deelnemers, hier 

worden geen opleidingseisen of competenties bij vereist.  

 

Kwaliteitsbewaking 

De interventie vergt een geringe mate van kwaliteitsbewaking. Intermediaire professionals zijn niet betrokken 

bij de uitvoering van de interventie anders dan bij het werven van deelnemers (onder de aandacht brengen 

van de interventie en geïnteresseerden oproepen om de interventie te gaan doen, met behulp van een 

boodschap verstrekt door Amsterdam UMC). De website waar de interventie op staat is vaststaand, 

onderhoudsarm en wordt voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Interventiemateriaal wordt geactualiseerd 
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indien veranderingen (bijvoorbeeld adreswijzigingen van organisaties, veranderingen in regelingen voor 

mantelzorgers, et cetera), of gebruikerservaringen die deelnemers zelf doorgeven daartoe aanleiding geven. 

Wat betreft kwaliteitsverbetering is het voornemen om een Engelstalige versie van de interventie te 

ontwikkelen en deze te toetsen in de Verenigde Staten. Ook ligt het in de bedoeling om een versie te 

ontwikkelen en te toetsen die Nederlandse welzijnswerkers van onder andere gemeentelijke steunpunten 

mantelzorg kunnen gebruiken bij coachingssessies voor werkende mantelzorgers met een lage 

sociaaleconomische positie. Daarnaast bestaat het voornemen om te onderzoeken of de interventie zorgt 

voor minder problemen met het functioneren doordat zij stress vermindert (indirect effect). Aldus is er 

aandacht voor zowel de kwaliteit van de interventie als voor doorontwikkeling. Het Amsterdam UMC blijft de 

interventie verspreiden en onder de aandacht brengen.  

 

Randvoorwaarden 

Vertegenwoordigers of uitvoerders van organisaties zijn niet betrokken bij de toepassing van de interventie, 

omdat het een zelfhulpinterventie betreft. Daarom zijn organisatorische randvoorwaarden niet van 

toepassing. Wel zijn er contextuele voorwaarden voor deelnemers, deze gaan over het kunnen lezen en 

begrijpen van Nederlandse teksten en het zichzelf kunnen motiveren om met de interventie aan de slag te 

gaan (zie ook selectie doelgroep).  

 

Implementatie 

Er is alleen sprake van een systeem voor implementatie als het gaat om de werving van deelnemers. Het 

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid geeft het webteam van het Amsterdam UMC opdracht de social 

media campagne te lanceren, waar dit team vervolgens de aanpak en middelen voor inzet. Ook stuurt het 

Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid de wervingsboodschap aan externe organisaties met het 

verzoek deze te verspreiden in het eigen netwerk – dat leden van de doelgroep bevat – door middel van 

nieuwsbrief, website of persoonlijke e-mail (zie ook het onderdeel Aanpak: werving).  

 

Kosten 

Er zijn geen personeelskosten en geen materiële kosten gemoeid met de uitvoering van de interventie. Het 

zelfhulpboek is gratis downloadbaar.  
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3. Onderbouwing 
 

Probleem  

De interventie is ontwikkeld om stressklachten en daaruit voortkomende functioneringsproblemen te 

verminderen onder mensen die betaald werk verrichten en in de privésituatie belast zijn met mantelzorg.  

 

Aard 

Wat betreft de aard van de stressklachten: dit gaat om zowel specifieke mantelzorgstressklachten als om 

algemene stressklachten. Er is sprake van mantelzorgstressklachten bij werkenden belast met mantelzorg 

indien die werkenden het eens zijn met stellingen uit de Gemodificeerde Caregiver Strain Index (Thornton & 

Travis, 2003) zoals: ‘Het gedrag van degene voor wie ik zorg maakt me van streek’, ‘Ik word geheel door de 

zorgsituatie in beslag genomen’ en ‘Mijn nachtrust is verstoord’. Er is sprake van algemene stressklachten 

bij werkenden belast met mantelzorg indien die werkenden aangeven dat zij, in overeenstemming met 

stellingen uit de distress schaal van de 4DKL (Terluin e.a., 2006), zich ‘de afgelopen weken voortdurend 

gespannen voelden’, ‘de afgelopen weken voortdurend moeite hadden met helder denken’, en ‘de afgelopen 

weken voortdurend snel emotioneel waren’.  

 

Omvang 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft in haar publicatie ‘Werk en Mantelzorg’ uit 2019 (De Boer, 

Plaisier & De Klerk, 2019) aan dat een op de vier van de Nederlandse werkenden in de privésituatie belast is 

met mantelzorg. Het SCP schat het aantal Nederlandse werkenden dat in de privésituatie mantelzorg 

verleent overeenkomstig op rond de twee miljoen personen. In een steekproef van Nederlandse betaald 

werkenden tussen de 18 en 65 jaar die in de privésituatie mantelzorger zijn, vond het SCP dat een op de vijf 

van de werkenden last had van overbelasting ofwel stressklachten (De Boer, Broese Van Groenou & 

Keuzenkamp, 2010). 

 

Gevolgen 

Voor werkende mantelzorgers dragen stressklachten bijvoorbeeld bij aan het ontstaan van hart- en 

vaatziekten (Mausbach, Patterson, Rabinowitz, Grant & Schulz, 2007). Daarnaast tonen studies aan dat 

stressklachten onder werkenden die te maken hebben met de rol van mantelzorger, verband houden met 

depressie (Stephens & Townsend, 1997) en productiviteitsverlies op het werk (Giovanetti, Wolff, Frick & 

Boult, 2009). Meer algemeen toonde de studie van Del Pino-Casado, Cardosa, Lopez-Martinez en Orgeta 

(2019) dat stressklachten bij mantelzorgers positief verband houden met depressie. De studie van Pinquart 

en Sorenson (2003) liet zien dat mantelzorgstressklachten bij mantelzorgers zorgen voor fysieke 

gezondheidsproblemen en cognitieve problemen. De studie van Bidwell et al. (2017) toonde dat 

psychologische overbelasting bij mantelzorgers zorgt voor een verergering van gezondheidsklachten bij 

(hart)patiënten als ontvangers van mantelzorg, en ook dat psychologische belasting bij mantelzorgers de 

kwaliteit van leven bij deze patiënten als ontvangers van mantelzorg kan verminderen. Studies laten ook 

zien dat psychologische belasting en problemen met het functioneren in het werk (productiviteit) bij 

werkende mantelzorgers kan zorgen voor negatieve economische consequenties, zoals minder inkomen 

gemeten in geldwaarde (Ganapaty et al., 2015; Martinez-Martin et al., 2019). Er is echter meer onderzoek 

nodig naar de economische en breed-maatschappelijke negatieve gevolgen van psychische (over)belasting 

bij werkende mantelzorgers.  

 

Oorzaken 

De Roltheorie (onder andere Rizzo, House & Lirtzman, 1970; Meleis, 1975; Meleis, Sawyer, Hilfinger-

Messias & Schumacher, 2000) geeft aan dat werknemers stress en vervolgens functioneringsproblemen 

ondervinden wanneer zij: 1) niet goed weten hoe zij een taak succesvol kunnen aanpakken en volbrengen 

(rolambiguïteit) en 2) last hebben van conflicterende ofwel botsende rolverantwoordelijkheden (rolconflict).  

 

Empirische studies bieden ondersteuning voor deze theorie. Zo vonden Schwab en Iwanicki (1982) dat 

leraren die rolconflict en rolambiguïteit ervoeren ook een hoge emotionele uitputting rapporteerden en een 

verhoogde kans op burn-out hadden. Idris, O’Driscoll en Anderson (2011) vonden met hun onderzoek dat 
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rolproblemen (rolambiguïteit, rolconflicten) in het algemeen het welzijn van werknemers negatief 

beïnvloeden, dat zij leiden tot onder andere stress en vervolgens tot cynisme, verwachtingen van verminderd 

functioneren op het werk en minder betrokkenheid bij de arbeidsorganisatie. Rolproblemen zoals 

rolambiguïteit en rolconflicten zorgen volgens de Roltheorie (onder andere Rizzo et al., 1970; Meleis, 1975; 

Meleis et al., 2000) en wetenschappelijke onderzoeken (onder andere Schab & Iwanicki, 1982; Idris et al., 

2011) dus voor stress en mogelijk vervolgens voor functioneringsproblemen bij werkenden.  

 

Tegelijkertijd blijkt uit studies dat werkende mantelzorgers in het bijzonder worstelen met rolambiguïteit en 

rolconflicten (onder andere Eldh & Carlsson, 2010; Airey, McKie & Backett-Milburn, 2007; Kagan Lewis, 

Heaton & Cranshaw, 1999; Arksey, 2002). Zij geven aan dat zij daar stress en functioneringsproblemen door 

ondervinden. Werknemers die beginnen met mantelzorg hebben bijvoorbeeld aangegeven weinig zicht te 

hebben op hoe zij daaraan invulling kunnen geven. Zij hebben vragen als: ‘Hoe doe je dat eigenlijk, 

mantelzorg?’ en ‘Hoe “moet” ik dat doen?’. Daarnaast hebben werkende mantelzorgers aangegeven moeite 

te hebben met het combineren van werk met mantelzorg. Zij kunnen zich hierbij afvragen: ‘Hoe combineer ik 

de mantelzorg met mijn werk?’ en ‘Hoe zorg ik ervoor dat de mantelzorg mij niet hindert in mijn sociaal 

leven?, want nu botst het met elkaar?’. Aldus zijn rolambiguïteit en rolconflicten factoren die het probleem 

van stressklachten en daaruit volgend functioneringsproblemen veroorzaken bij werkenden die in de 

privésituatie belast zijn met mantelzorg.  

 

Aan te pakken factoren  

Het hoofddoel van de interventie is het verminderen van stressklachten en daaruit volgende 

functioneringsproblemen bij mensen die betaald werk verrichten en stressklachten ervaren omdat zij in de 

privésituatie belast zijn met mantelzorg. Om dit te bewerkstelligen pakt de interventie de rolambiguïteit en 

rolconflicten aan die voor werkenden gepaard gaan met de rol van mantelzorger en die stressoren zijn voor 

werkenden die in de privésituatie mantelzorger zijn.  

 

Verantwoording 

Om stressklachten onder betaald werkenden die in de privésituatie belast zijn met mantelzorg te 

verminderen, pakt de interventie de rolambiguïteit en rolconflicten van deze werkenden aan. Het aanpakken 

van rolambiguiteit doet de interventie door de werkenden te helpen met het invulling geven aan de rol van 

verzorger. Het aanpakken van rolconflicten doet de interventie door de werkenden te helpen met het 

combineren van de mantelzorg met het werk en het sociaal-persoonlijk leven. De inhoud van de interventie, 

relevant voor de aanpak van deze rolproblemen van werkenden, is afgeleid van bestaande en effectief 

bevonden interventies. Dat wil zeggen: bestaande interventies relevant voor het invulling geven aan de rol 

van mantelzorger en/of het combineren van de mantelzorg met het werk en sociaal-persoonlijk leven, zijn 

opgezocht in de wetenschappelijke literatuur en toepasbaar gemaakt voor gebruik door werkenden. Voor het 

bepalen van de inhoud en vorm van de interventie is er een stappenplan gevolgd:  

 

In stap 1 zijn bestaande en effectief bevonden interventies, zeer waarschijnlijk relevant voor de aanpak van 

rolproblematiek, als uitgangspunt genomen voor de inhoud van de interventie. Het betrof het programma 

Learning to become a family caregiver (Ducharme et al., 2009, 2011), de Rolduidelijkheidsinterventie 

(Schaubroeck, Ganster, Sime & Ditman,1993), de ADAPT-methode voor probleemoplossing (Nezu,Nezu, 

Friedman, Faddis & Houts,1998; Washington Demiris, Parker Oliver, Wittenberg-Lyles & Crumb, 2011) en 

een bundel algemene strategieën voor het verlenen van zorg (Barbosa, Figueiredo, Sousa & Demain, 2011). 

De specifieke inhoud van de interventies is bestudeerd om de interventies op een later moment te proberen 

te matchen met typische rolproblematiek van (werkende) mantelzorgers (zie stap 3). 

 

In stap 2 is er gekeken naar de specifieke rolproblematiek van de doelgroep. Uit literatuuronderzoek naar 

typische rolproblemen bij werkenden belast met mantelzorg kwam een aantal relevante kwalitatieve studies 

naar voren (onder andere Eldh & Carlsson, 2010; Airey et al., 2007; Kagan et al., 1999; Arksey, 2002). 

Rolproblemen bleken bijvoorbeeld: moeite met de aanpak van algemene moeilijke en/of negatieve situaties 

en gevoelens ten aanzien van de mantelzorg- en hulpbehoevende (angst, onzekerheid, zorgen), moeite met 

het combineren van werk en zorg, gebrek aan hulp en steun, beperking van eigen gewenste 

vrijetijdsactiviteiten vanwege de zorgtaken, onzekerheid over hoe sociaal en praktisch om te gaan met de 
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hulpbehoevende en zijn of haar aandoening. De rolproblemen zijn genoteerd om ze op een later moment te 

proberen te matchen met interventieonderdelen die ze mogelijk zouden kunnen verhelpen (zie stap 3).  

 

In stap 3 is met behulp van een interventiematrix in kaart gebracht welke onderdelen van de bekende 

interventies met meerdere componenten relevant bleken voor het verhelpen van de geïdentificeerde 

typische rolproblematiek van werkenden belast met mantelzorg (bijlage 1). Een strategie uit het Learning to 

become a family caregiver – programma (Ducharme et al., 2009) bleek bijvoorbeeld relevant voor het 

verkrijgen van hulp en steun van familie, vrienden en bekenden. Interventieonderdelen waren dus gevonden 

voor het aanpakken van de typische rolproblematiek van werkenden die in de privésituatie belast zijn met 

mantelzorg. Echter, voor het ‘rustig en ontspannen kunnen blijven’ als oplossing voor een genoemd 

rolprobleem van (werkende) mantelzorgers bleek nog geen interventieonderdeel te zijn. Een 

ontspanningsoefening uit het stressmanagement-programma van Eisen, Allen en Bollash (2008) werd 

toegevoegd en zo werd de interventie ‘Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg’ gecomplementeerd. 

 

In stap 4 heeft het projectteam interventieonderdelen waar nodig aangepast: 1) Teksten afkomstig uit 

internationale interventieonderdelen zijn aangepast voor de Nederlandse situatie, 2) Teksten zijn 

herschreven naar de situatie van werkenden, 3) Klassikale opdrachten zijn omgeschreven naar zelfstudie-

materiaal, 4) Materiaal bedoeld voor het zorg verlenen aan personen met een specifieke gezondheids-

aandoening zijn voor algemener gebruik aangepast en 5) Lange teksten zijn verkort en teruggebracht tot de 

essentie met het oog op tijdsbesparing voor de doelgroep.  

 
In stap 5 is alles samengenomen en de gevolgde ontwikkelingsstappen leidden tot de volgende 

conceptinhoud van de interventie ‘Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg’: 

  

Hoofdthema 1 van de zelfhulpcursus is ‘Voor een ander zorgen’ genoemd. Dit hoofdthema beoogt 

werkenden belast met mantelzorg te helpen met het invulling geven aan de rol van verzorger om 

rolambiguïteit als stressbron te verminderen. Hoofdthema 1 heeft zeven onderdelen: 1) ‘Ik als verzorger’, 2) 

‘Zorgtips en Trucs’, 3) ‘Aan de slag met moeizaam gedrag’, 4) ‘Helpende gedachten’, 5) ‘Zorg voor mijzelf’, 

6) ‘Omgaan met de ander’ en 7) ‘Minder stress’.  

 

Hoofdthema 2 van de zelfhulpcursus is ‘Zorg combineren met werk en sociaal leven’ genoemd. Dit 

hoofdthema beoogt bij werkenden de zorg beter te laten samengaan met werk en sociaal leven, om 

rolconflict als stressbron te verminderen. Hoofdthema 2 heeft vijf subonderdelen: 1) ‘Waar knelt het?’, 2) 

’Tips voor het combineren van zorg met werk’, 3) ‘Planning & Grenzen bewaken’, 4) ‘Combineren op maat’, 

en 5) ‘Hulp inschakelen’. 

 

In Stap 6 is de interventievorm gekozen: een onbegeleide zelfhulpinterventie met variabele dosisrespons. 

Deze vorm maakt de interventie kosteneffectief en tegelijkertijd laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk 

voor grote groepen werkende mantelzorgers. Onbegeleide zelfhulpinterventies hebben toegevoegde waarde 

bij de aanpak van psychologische gezondheidsproblematiek, zeker vergeleken met de totale afwezigheid 

van hulp (onder andere Lewis, Pierce & Bisson, 2012). De variabele dosisrespons komt voort uit de 

keuzevrijheid die deelnemers hebben bij het kiezen van (volgorde van) interventie-onderdelen. Keuzevrijheid 

wordt geboden om deelnemers tegemoet te komen en in staat te stellen de interventie-onderdelen zo te 

kiezen en ordenen als die het meest relevant is voor de eigen persoonlijke zorgsituatie. Aldus is het een 

‘tailored’ of ‘aanpassing-op-maat’ interventie. Studies laten zien dat interventies die ‘tailored’ zijn zorgen voor 

goede uitkomsten onder mantelzorgers (Rexhaj, Leclerc, Bonsack, Golay & Favrod, 2017). Daarbij is het 

belangrijk te vermelden dat van de huidige interventie elk onderdeel binnen elk hoofdthema theoretisch 

inhoudelijk de stressor die bij dat hoofdthema centraal staat aanpakt (rolambiguïteit bij het ene hoofdthema, 

rolproblematiek bij het andere hoofdthema). Het is dus niet zo dat deelnemers die een interventie-onderdeel 

uit een hoofdthema overslaan als gevolg daarvan minder kennis meekrijgen over de aanpak van de stressor. 

De verschillende interventie-onderdelen bouwen namelijk niet op elkaar voort maar zijn op zichzelf staande 

onderdelen.  
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4. Onderzoek 
 

4.1 Onderzoek naar de uitvoering 

A. E.J. Boezeman, K. Nieuwenhuijsen en J.K. Sluiter (2016). Goed toegerust niet uitgeblust: Een (E)-

zelfhulpcursus voor werkenden belast met mantelzorg om mantelzorgstress en problemen met het 

werkfunctioneren en het sociaal-persoonlijk leven te verminderen. Amsterdam: Coronel Instituut voor Arbeid 

en Gezondheid – Amsterdam UMC locatie AMC.  

 

B. Er is een kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaring met de (uitvoering van de) interventie onder 

leden van de doelgroep. Er zijn na afloop van de interventie (twee weken tot een maand nadat deelnemers 

het werken met het zelfhulpwerkboek afgerond hadden) telefonische interviews gehouden met 32 leden van 

de doelgroep (n=32), namelijk werkenden die in de privésituatie belast zijn met mantelzorg en die 

stressklachten rapporteren. Omdat er geen nieuwe informatie meer vergaard werd na 32 interviews en om 

werkende mantelzorgers niet onnodig verder te belasten, is besloten niet nog meer interviews af te nemen. 

 

De telefonische interviews hadden als doel om de toepasbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en relevantie van 

het materiaal van de interventie te kunnen duiden, alsmede om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de 

gebruikers van de interventie. Bij aanvang van het telefonisch interview werd de anonimiteit van de 

werkenden gegarandeerd en gezegd dat het interview ging om hun persoonlijke mening over de interventie. 

Er is om toestemming gevraagd voor digitale opname van het interview. Na instemming begon het interview.  

 
Kernvragen in het interview waren: 1) of het de deelnemers in hun persoonlijke situatie was gelukt om met 

de interventie aan de slag te gaan (toepasbaarheid), 2) of de deelnemers de onderdelen die zij hadden 

gedaan gemakkelijk te begrijpen vonden (gebruiksvriendelijkheid), 3) of de deelnemers de onderdelen die zij 

hadden gedaan gemakkelijk of juist lastig te doen vonden (gebruiksvriendelijkheid), 4) of de interventie de 

deelnemers geholpen had wanneer zij terugkeken op hoe het met hun ging vóór het doen van de interventie 

en ná het doen ervan (behulpzaamheid/effectiviteit), 5) of de deelnemers het materiaal van de interventie 

relevant achtten voor hun situatie (relevantie) en 6) de tevredenheid met de interventie (tevredenheid). 

 

C. 

De overgrote meerderheid van de geïnterviewden gaf aan dat zij de interventie toepasbaar, 

gebruiksvriendelijk, relevant en behulpzaam vonden. Ook gaf de overgrote meerderheid van de 

geïnterviewden aan dat de interventie hen heeft geholpen en dat zij tevreden waren met de interventie. 

Meerdere verschillende uitspraken tijdens de telefonische interviews gaven blijk van ervaren effectiviteit. Zo 

is bijvoorbeeld het volgende gezegd (meer uitspraken staan in het onderzoeksrapport van het Coronel). 

 

“Ik was blij dat ik de zelfhulpcursus gevonden had (…) ik ben blij dat ik heb meegedaan, het gaf mij een 
handvat” (Man, 54 jaar, 35 uur per week werkend).  
 
“Het gaat nu veel beter. Ik heb meer ruimte en laat me niet meer opjagen, dat komt mede door de 
zelfhulpcursus (…) door meer inzicht in mijn persoonlijke situatie en een andere houding aan te nemen.” 
(Vrouw, 51 jaar, 40 uur per week werkend).  
 
“Ja, het heeft de kwaliteit van de relatie met mijn dochter verbeterd en heeft me (…) geholpen sneller uit 
stressvolle situaties te komen.” (Vrouw, 56 jaar, 20 uur per week werkend).  
 
Tegelijkertijd is het belangrijk te erkennen dat er ook enkele dissonante geluiden van drie geïnterviewden 

zijn ontvangen. Groot tijdgebrek, het niet geconfronteerd willen worden met de eigen persoonlijke situatie, en 

het hebben van een unieke werkkring, bleken barrières voor het doen van de interventie voor deze 

geïnterviewden. Er kwamen echter geen barrières naar voren die van zodanige aard waren dat ze aanleiding 

vormden voor aanpassing van de interventie. De overgrote meerderheid van de geïnterviewde werkenden 

had geen barrières ervaren om met de interventie aan de slag te gaan en deze uit te voeren.  
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4.2 Onderzoek naar de behaalde effecten 

A. De referentie van het onderzoek betreft: E.J. Boezeman, K. Nieuwenhuijsen & J.K. Sluiter (2018). An 

intervention that reduces stress in people who combine work with informal care: Randomized controlled trial 

results. European Journal of Public Health, 28, 485-489.  

 

B. Dit was een experimenteel onderzoek, specifiek een randomized controlled trial met twee armen 

(interventiegroep vs. controle(wachtlijst)groep). De deelnemers waren 128 betaald werkenden die in de 

privésituatie belast zijn met mantelzorg en daar stressklachten door rapporteerden (n= 128). Aan de ethische 

verplichtingen en handelswijzen is voldaan bij de uitvoering van het onderzoek.  

 

Voorafgaand aan het willekeurig toebedelen (allocatie) van de onderzoeksdeelnemers aan ofwel de 

interventiegroep ofwel de controlegroep, zijn de demografische kenmerken van de onderzoeksdeelnemers 

geregistreerd. Ook is voorafgaand aan de allocatie de mantelzorgstress (primaire uitkomstmaat), algemene 

stress, het functioneren in het werk en de interferentie van de zorg met het werk en het sociaal-persoonlijk 

leven van de onderzoeksdeelnemers gemeten met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten 

(Boezeman, Sluiter & Nieuwenhuijsen, 2016; Terluin et al., 2006; Thornton & Travis, 2003; Freese et al., 

2008; Lerner, Parsons, Hong, Visco & Pawlecki, 2015; Van Veldhoven & Meijman, 1994; Wagena & Geurts, 

2000). Hierna zijn de onderzoeksdeelnemers willekeurig toebedeeld aan ofwel de interventiegroep ofwel de 

controle(wachtlijst)groep. Deelnemers aan de interventiegroep kregen de interventie toebedeeld, 

deelnemers aan de controle(wachtlijst)groep niet. Een maand en twee maanden na de toebedelingen 

(allocatie) is bij de deelnemers opnieuw, met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten, de 

mantelzorgstress, algemene stress, het functioneren in het werken de interferentie van de zorg met het werk 

en het sociaal-persoonlijk leven gemeten. Daarbij is niet gemonitord welke onderdelen van het 

zelfhulphandboek door de deelnemers wel/niet gedaan waren; Er was geen sprake van een fixed-dose fixed 

protocol interventie want de deelnemers hadden keuzevrijheid bij het kiezen en ordenen van interventie-

onderdelen (dit was gedaan om de interventie maximaal te laten aansluiten bij de verschillende 

uiteenlopende persoonlijke zorgsituaties van de deelnemers). Na de laatste meting kregen ook de 

onderzoeksdeelnemers van de controle(wachtlijst)groep de interventie toebedeeld. De data-analyse is 

gedaan met behulp van het Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en specifiek zijn Mixed 

Model ANOVAs gebruikt om de effecten van de interventie op de uitkomstmaten te onderzoeken.  

 

C. De onderzoeksresultaten toonden dat de participanten van de interventiegroep na twee maanden 

significant minder mantelzorgstress (p < .01; partial eta squared als effect size = .05) en minder algemene 

stress (p < .001; partial eta squared als effect size = .10) rapporteerden dan de participanten van de 

controle(wachtlijst)groep. De interventie bleek niet direct de functioneringsproblemen van de participanten te 

verhelpen, maar een indirect effect (de interventie vermindert stressklachten en daardoor 

functioneringsproblemen) kan nog nader worden onderzocht. 

 

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de interventie zorgt voor vermindering van 

mantelzorgstressklachten en algemene stressklachten bij werkenden die in de privésituatie belast zijn met 

mantelzorg. Tegelijkertijd zijn er ook kritische kanttekeningen te plaatsen. Zo is bijvoorbeeld nog slechts het 

kortetermijneffect van de interventie aangetoond en zijn de resultaten wellicht alleen van toepassing op 

werkende mantelzorgers die voldoende zelfmotivatie op kunnen brengen voor het doen van een interventie 

en voldoende cognitieve vermogens hebben voor het doen van de interventie die schrijfvaardigheid en 

denkwerk vereist. Voldoende schrijfvaardigheid en cognitief vermogen en het vermogen om zichzelf te 

motiveren, zijn randvoorwaarden bij de interventie.  

 

4.3  Praktijkvoorbeeld  

Een praktijkvoorbeeld dat betrekking heeft op een individuele casusbeschrijving is niet beschikbaar.  
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5. Samenvatting Werkzame elementen 

 

Inhoudelijke werkzame elementen  

• Bevordering van het invulling geven aan de rol van mantelzorger: aanpak rolambiguïteit.  

• Bevordering van het gebruik van manieren om mantelzorg beter samen te laten gaan met het werk 

en het sociaal-persoonlijk leven: aanpak rolconflicten. 

 

Praktisch werkzame elementen  

• De interventie is kosteloos en gemakkelijk te verkrijgen.  

• Zelfhulpvorm van de interventie: deelnemers kunnen zelfstandig en naar eigen tijd en gelegenheid 

aan de slag. 

• Keuzevrijheid bij het doen van de interventie: deelnemers kunnen ervoor kiezen de interventie in 

delen te doen in plaats van alles in één keer achter elkaar, kunnen ervoor kiezen zich het eerst te 

richten op onderdelen die voor hen het meest relevant zijn, et cetera. 

• Het materiaal van de interventie is qua vorm afgestemd op de doelgroep, onder andere korte 

teksten. 
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Bijlage 1. Interventiematrix  
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Vervolg interventiematrix  
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Vervolg interventiematrix  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Interventie: Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg Amsterdam UMC * 24 

 

Vervolg interventiematrix  
 

 
 
 

  



   

 
Interventie: Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg Amsterdam UMC * 25 
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