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Inleiding  

Wijkgerichte Zorg  
Wijkgerichte Zorg is een samenwerking tussen de huisartsen en de (wijk)verpleegkundigen 

ouderenzorg van de diverse thuiszorginstellingen in de regio Zuid Kennemerland. Samen bieden zij 

kwetsbare wijkbewoners, in hun eigen woonomgeving, de juiste zorg en aandacht. Kwetsbare 

ouderen worden in de regio ingedeeld in drie typen: fragiele ouderen, hulpbehoevende/complexe 

ouderen en afhankelijke ouderen (zie ook figuur 1 voor de verdere beschrijving).  

Een belangrijk element in deze wijkgerichte aanpak is de ondersteuning van Verpleegkundige 

Ouderenzorg.   

Verpleegkundige Ouderenzorg  
De verpleegkundige Ouderenzorg (VO) onderscheidt zich van andere wijkverpleegkundigen en 

verzorgenden door met meer kennis de complexe zorgvragen van de meest kwetsbare oudere cliënt, 

waaronder mensen met dementie, tegemoet te treden. Zij maakt daarbij gebruik van haar kennis 

van de normale veroudering en de pathologische veroudering. De VO houdt het overzicht over snel 

veranderende situaties, onderneemt gepaste activiteiten en past gerichte interventies toe, voor 

extramuraal verblijvende kwetsbare ouderen in de wijk. De VO denkt proactief en verleent zorg 

vanuit het levensloopperspectief van de cliënt.  

Het accent van de functie ligt op het snijvlak van de medische-, psychosociale-, psychiatrische en 

psychogeriatrische complexe verpleegkundige activiteiten waar specifieke kennis en kunde voor 

nodig is0F

1.  

In de client journey staat de rol van de VO beschreven per type kwetsbare ouderen. In figuur 1 is 

deze weergegeven.   

 

Figuur 1. Typen kwetsbare ouderen in de regio Zuid Kennemerland en de bijbehorende rol van de VO volgens de Client Journey  

 

Kwalitatief onderzoek Wijkgerichte Zorg  
In de deelnemersvergadering van Wijkgerichte Zorg (WGZ) van februari 2018 is de behoefte 

uitgesproken naar een verdiepend onderzoek over de ervaringen van het WGZ bij cliënten en 

mantelzorgers die deze vorm van zorg ontvangen.   

                                                 
1 http://wijkgerichte-zorg.nl/wat-is-een-vo-verpleegkundige-ouderenzorg/  
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Er besloten een kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de cliënt journeys van een aantal cliënten 

in het Wijkgerichte Zorg (WGZ)-programma. Dit wordt gedaan omdat de behoefte aan een 

kwalitatieve analyse van de WGZ meerdere malen is uitgesproken. Er is besloten om Dementiezorg 

voor Elkaar te raadplegen in de ondersteuning van dit onderzoek.  

Doelstelling  
De doelstelling van het kwalitatieve onderzoek is om te achterhalen hoe de opgeschreven werkwijze 

van de client journey van het WGZ-programma in de praktijk uitpakt. Hierbij wil men met name 

inzicht krijgen in hoeverre de kwaliteit van de ondersteuning door een VO voldoende is voor de 

cliënten en hun naasten.    

Methode  
Dit kwalitatieve onderzoek is geoperationaliseerd door middel van semi-gestructureerde interviews 

met (initieel) vijf wijkbewoners en hun mantelzorger(s). De interviews worden bij voorkeur face-to-

face afgenomen bij de cliënt en/of mantelzorger thuis, tenzij dit bezwaarlijk is voor het 

cliëntenpaar. Dan kan het interview ook telefonisch afgenomen worden. In bijlage 1 is het semi-

gestructureerde interview weergegeven, welke de leidraad voor het gesprek weergeeft.   

Doelgroep   
Cliënten uit de regio Zuid Kennemerland die ondersteuning ontvangen van een VO. Daarbij wordt 

rekening gehouden met verspreiding over:   

- De drie groepen kwetsbare ouderen (mensen met dementie, mensen met een somatische 

diagnose en kwetsbare ouderen zonder diagnose); 

- Wel en geen aanwezigheid mantelzorger (minimaal één waarbij geen mantelzorger aanwezig 

is bij het interview); 

- Het geografische gebied; 

- Ondersteuning van zorgorganisatie (minstens twee verschillende zorgorganisaties); - Duur van 

aanmelding; - De aanwezige VO. 

Deelnemers werden telefonisch benaderd met de vraag of zij zouden willen participeren in het 

onderzoek. Bij een positief antwoord ontvingen zij een flyer met informatie over het onderzoek en 

contactinformatie. Nadien ontvingen de respondenten een boek als dank.  

Analysemethode  
De interviews zijn getranscribeerd en twee onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar thema’s 

gedefinieerd vanuit de getranscribeerde teksten. Deze zijn met elkaar besproken en samen geduid, 

waarna consensus werd bereikt over de thema’s. Deze thema’s zijn vervolgens verwerkt in de 

rapportage.  
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Resultaten  

De interviews vonden hoofdzakelijk plaats bij de cliënten thuis; in sommige gevallen vonden de 

interviews telefonisch plaats. Redenen voor telefonische in plaats van face-to-face interviews 

waren in alle gevallen overbelasting. Twee interviews met de mantelzorger vonden geheel 

telefonisch plaats, één interview (met de mantelzorger aanvullend op het gesprek dat met het 

cliëntpaar plaatsvond) vond gedeeltelijk telefonisch plaats.  

In totaal zijn zeven interviews gehouden. Onder de respondenten bevonden zich vier cliënten en 

zeven mantelzorgers. Van de cliënten had één persoon een somatische achtergrond, de andere drie 

hadden een (vermoeden van) psychogeriatrische achtergrond. Bij de respondent met somatische 

achtergrond was geen mantelzorg betrokken. Verder is één interview gehouden met een 

mantelzorger van een somatische cliënt De betrokken organisaties betroffen Zorgbalans, 

Kennemerhart en Flexicura. Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de respondenten.  

 

 

Figuur 2. Respondentkenmerken.  

In huidige paragraaf wordt ten eerste ingegaan op de punten waarover consensus bestond tussen de 

cliënten en mantelzorgers. De verschillen tussen de mantelzorger en de persoon met dementie 

worden nadien uitgelicht. Wat betreft ondersteuning werd niet alleen de Verpleegkundige 

Ouderenzorg genoemd, maar ook de casemanager, de thuiszorg, de huisarts en in één geval ook de 

apotheek. Deze disciplines zullen daarom ook terugkomen in de beschrijving van de resultaten.   

Inhoud gesprekken  
In de interviews kwam naar voren dat er een aantal terugkerende 

onderwerpen zijn in de gesprekken die VO’s (en andere hulpverleners) 

voeren  met cliënten. 

Deze overeenkomsten waren aanwezig met betrekking tot de 

verschillende doelgroepen, VO’s en organisaties.  

In de meeste gesprekken was er in de onderwerpen die aan bod 

kwamen een tweedeling te maken tussen onderwerpen die gerelateerd 
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waren aan psychosociale, psychiatrische en psychogeriatrische ondersteuning en onderwerpen die  

gerelateerd waren aan praktische ondersteuning. Onderstaand wordt per type ondersteuning 

ingegaan op de gespreksonderwerpen. Tevens komt de tevredenheid aan bod, waar in het volgende 

paragraaf verder op in wordt gegaan.  

Psychosociale, psychiatrische en psychogeriatrische 

ondersteuning  
Wat betreft psychosociale, psychiatrische en psychogeriatrische ondersteuning kwam duidelijk naar 

voren dat het luisterende oor van de VO van groot belang is voor zowel cliënten als mantelzorgers. 

Beide doelgroepen waarderen zeer dat zij met de VO over alles kunnen praten en dat zij daarin 

gehoord worden zonder dat er een oordeel geveld wordt. Daarbij geven sommige cliëntparen aan 

dat zij het fijn vinden dat taboes niet geschuwd worden door de VO.  

Een belangrijke bevinding blijkt uit uitspraken van mantelzorgers 

omtrent het belang van de VO. Zij kennen aan de waarde van de 

ondersteuning van de VO zelfs het begrip ‘wezenlijk’ toe. Zij 

zeggen de zorg voor hun naaste niet vol te kunnen houden zonder 

de onder- 

steuning van de VO. Het idee er niet alleen voor te staan en 

daarin een ‘vangnet’ te ervaren is erg belangrijk. Tevens is de 

doorverwijzing naar verdere professionele hulpverlening op dit gebied een belangrijk element. Één 

van de mantelzorgers is door de VO doorverwezen naar een POH-GGZ, die haar vervolgens weer 

doorverwezen heeft naar een psycholoog. Deze ondersteuning waardeert zij zeer. Ook psycho-

educatie over dementie en informatie en tips omtrent hoe om te gaan met onbegrepen gedrag van 

hun naaste wordt door mantelzorgers als helpend ervaren.  

Belasting mantelzorgers  
Uit meerdere interviews blijkt dat mantelzorgers zich overbelast 

voelen. Om de belasting in kaart te brengen, is de Ervaren Druk door 

Informele Zorg (EDIZ) afgenomen bij 4 mantelzorgers.   

Ondanks dat de steekproef te klein was om de conclusies te 

generaliseren naar een bredere doelgroep, vallen er een paar zaken 

op. Ten eerste valt op dat de gemiddelde score op de EDIZ 7,75 is. 

Deze score suggereert dat een hoge mate van belasting wordt ervaren.  

Ten tweede lijkt de mate waarin mantelzorgers zich belast voelen niet 

samen te hangen met de kwetsbaarheidscategorie van de cliënt. Ten 

derde lijkt de mate van belasting ook niet samen te hangen met de 

leeftijd van de mantelzorger of de cliënt.  

 

 

Tenslotte bleek de mate van belasting niet samen te hangen met de organisatie. Uit een 

kwalitatieve analyse van de interviews bleek dat de mate van belasting een resultaat zou kunnen 

zijn van diverse factoren, waaronder persoonlijkheid en copingstrategie van de mantelzorger. Ook 

blijkt uit literatuur dat deze factoren van invloed kunnen zijn (Etters, Goodall & Harrisen, 2008; 

Saffari, Koenig, O’Garo & Pakpour, 2018; Ruisoto, Contador, Fernández-Calvo, Palenzuela & Ramos, 

2018). Zie onderstaande tabel voor een weergave van de scores op de EDIZ.  
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Figuur 3. Scores Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ).  

Praktische ondersteuning  
Naast psychosociale, psychiatrische en psychogeriatrische ondersteuning biedt de VO ook veel 

praktische ondersteuning. Hieronder vallen bijvoorbeeld hulp bij navigatie door het zorglandschap 

en het regelen van juiste doorverwijzingen, maar ook tips over huishoudelijke zaken.   

Het objectief beoordelen van de situatie van hun naaste zien mantelzorgers ook als prettige 

praktische ondersteuning. Het lukt meerdere mantelzorgers namelijk niet om een 

onbevooroordeelde inschatting te maken van hoe het thuis gaat en of hun naaste nog thuis kan 

blijven wonen.   

Proactiviteit in praktische ondersteuning wordt door veel respondenten genoemd als succesfactor. 

Bijvoorbeeld het meedenken wat voor woonvoorzieningen geschikt zouden zijn wanneer de cliënt 

niet meer thuis kan wonen.   

Vanuit de respondent met een somatische achtergrond bleek ambivalentie aanwezig te zijn over de 

praktische ondersteuning van de VO. Aan de ene kant vond mevrouw het fijn dat zij niet alles zelf 

hoefde te regelen, maar aan de andere kant vond mevrouw het onprettig dat haar taken uit handen 

genomen werden die ze ook zelf nog had kunnen uitvoeren. Vooral de wat meer complexe 

regelzaken zoals het aanvragen van financiering vanuit de WMO, wordt hulp van de VO op prijs 

gesteld. Bij wat minder complexe zaken stelt zij het op prijs als zij dit zelf nog kan doen. Dit geeft 

haar zelfvertrouwen en zet haar in haar kracht.   
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Tevredenheid met VO  

Cliëntparen noemen verschillende succesfactoren en verbeterpunten over de VO. Het wordt 

bijvoorbeeld erg gewaardeerd als de VO uit dezelfde buurt komt en de omgeving van de cliënt 

begrijpt.   

Goede bereikbaarheid van de VO wordt meermaals genoemd als factor waar men erg tevreden mee 

is. Alle VO’s zijn uitstekend bereikbaar en geven een alternatief nummer door als zij op vakantie 

gaan. Tevens zijn zij goed bereikbaar in noodgevallen en zijn zij bereid om extra langs te komen 

indien nodig.   

Het wordt tevens gewaardeerd als de VO tijdens het huisbezoek eerst het gesprek aangaat met de 

cliënt, daarna met het cliëntpaar samen en daarna met de mantelzorger apart. Zo wordt iedereen 

apart gehoord en komt daarbij ook de dynamiek aan de orde.  

Cliënten noemen expliciet dat zij het erg waarderen als de VO naast de aandacht die zij tijdens het 

huisbezoek geeft, ook aandacht geeft op extra momenten. Toevallig was de VO in twee gevallen 

ook werkzaam op de plek waar de cliënten dagbesteding hadden; daar maakt zij dan altijd even een 

praatje met de cliënt.   

Verbeterpunten kwam ook aan de orde. Uit verschillende interviews kwam naar voren dat men het 

prettiger had gevonden als de VO eerder in het ziekteproces betrokken was geraakt. Enkele cliënten 

en mantelzorgers gaven aan dat direct na de diagnose dementie of een incident waardoor 

somatische kwetsbaarheid ontstaan is al behoefte is aan een VO. Juist die eerste periode wordt als 

lastig ervaren, omdat men de weg dient te vinden in een voorheen onbekend en ingewikkeld 

zorglandschap. De VO zou daar een begeleidende rol in kunnen spelen.   

Uit meerdere interviews bleek dat niet geheel duidelijk is wat precies het takenpakket van de VO is 

en waarin zich dat onderscheidt van bijvoorbeeld ondersteuning van een casemanager. Tevens was 

voor bepaalde cliënten en mantelzorgers niet duidelijk wat voor hulp de VO in de toekomst zou 

kunnen bieden. Dit gold met name voor een cliëntparen die de VO nog maar weinig gezien hadden. 

Tevredenheid met andere zaken  
Een betrokken huisarts werd meermaals als prettig omschreven. In bijna alle gevallen kwam de 

huisarts periodiek op huisbezoek bij de cliënt/het cliëntpaar. Wel werd door één mantelzorger 

(echtgenoot) aangegeven dat de huisarts soms te weinig aandacht besteedde aan haar; de 

huisbezoeken waren enkel gefocust op de cliënt.    

Het onderwerp medicatie kwam terug in twee interviews. In één van de gevallen heeft de apotheek 

verkeerde medicatie verstrekt, wat fataal zou zijn geworden als de thuiszorg niet zo scherp was 

geweest om de fout te ontdekken. In het andere geval is tijdens de nachtdienst van de thuiszorg 

verkeerde medicatie toegediend, waardoor de cliënt onwel werd en naar het ziekenhuis moest.  

Aangaande de thuiszorg werd als verbeterpunt genoemd dat meer continuïteit in de dienstverlening 

gewenst is, zowel wat betreft de tijden waarop zij hulpverlenen en de dienstdoende medewerkers. 

Een voorkeur voor een specifieke medewerker aan kunnen  

geven zou men fijn vinden, net als een tijdsindicatie op de dag waarop hulpverlening gegeven 

wordt.   
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Conclusie en discussie  

Conclusie  
Door middel van semi-gestructureerde interviews met vier mensen met dementie en zeven 

mantelzorgers uit de regio Zuid Kennemerland is gepoogd te achterhalen hoe de werkwijze van de 

client journey van het Wijkgerichte Zorg-programma in de praktijk uitpakt.   

Concluderend kan gesteld worden dat de VO voor veel cliënten en mantelzorgers – een op de 

individuele behoefte aangepaste balans van – psychosociale, psychiatrische en psychogeriatrische 

ondersteuning in combinatie met praktische ondersteuning betekent. In alle gesprekken was 

duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee typen van ondersteuning. De toegevoegde waarde 

wat betreft psychosociale ondersteuning van de VO blijkt uit uitspraken van twee van de zeven 

mantelzorgers waarin zij aangeven dat de VO van wezenlijk belang is voor hen. Zonder de VO 

denken zij de zorg voor hun naaste niet vol te houden. Voor de andere participanten geldt dat zij de 

psychosociale ondersteuning van de VO zeer waarderen, maar in iets minder grote mate. Het idee 

er niet alleen voor te staan en daarin een ‘vangnet’ te ervaren is erg belangrijk. Wat betreft 

praktische ondersteuning wordt de objectieve beoordeling van de situatie van de cliënt meermaals 

genoemd als toegevoegde waarde door mantelzorgers. Proactiviteit in praktische ondersteuning, 

hulp bij de navigatie door het zorglandschap en tips over huishoudelijke zaken wordt gewaardeerd 

door de meeste respondenten, zowel cliënten als mantelzorgers. Voor een respondent met een 

somatische achtergrond bleek gepast faciliteren van belang (de hulp en ondersteuning aanpassen op 

de individuele behoefte van de cliënt en de cliënt waar hij/zij kan en wil zelf taken uit laten 

voeren); zij waardeerde het om taken die zij nog zelf uit kon voeren ook daadwerkelijk zelf uit te 

voeren en vond het onprettig als de VO haar deze taken uit handen nam. Dit is een belangrijke 

bevinding wat betreft de rolinvulling van de VO en kan als aandachtspunt bij ondersteuning van 

somatische cliënten in acht genomen worden.  

De goede bereikbaarheid van de VO en aandacht voor zowel cliënt als mantelzorger werden als 

punten genoemd die men zeer waardeerde. Als verbeterpunten kwamen betere definiëring over het 

takenpakket van de VO en de hulp die de VO in de toekomst zou kunnen bieden naar voren.   

Andere disciplines werden ook geëvalueerd. Over de huisarts zei men dat betrokkenheid en 

huisbezoeken zeer gewaardeerd werd. Meer continuïteit in dienstverlening van de thuiszorg (zowel 

wat betreft de tijden waarop zij hulpverlenen als de dienstdoende medewerkers) zou resulteren in 

meer tevredenheid van cliënten en mantelzorgers. De accuratesse van de apotheek laat soms te 

wensen over, wat geresulteerd heeft in een ziekenhuisopname van een cliënt. Dit is een belangrijk 

aandachtspunt.  

Uit meerdere interviews is gebleken dat mantelzorgers zich overbelast voelen. Deze resultaten 

worden onderschreven met de resultaten van de EDIZ, waarop een gemiddelde score van 7,5 werd 

gehaald. Dit suggereert dat een hoge mate van belasting wordt ervaren. De mate van belasting lijkt 

niet samen te hangen met leeftijd van cliënt of mantelzorger of de organisatie waarvan zij hulp 

ontvangen.   

Discussie  
De bevindingen dienen geïnterpreteerd te worden in het licht van een aantal limitaties. In 

onderstaande paragraaf worden deze toegelicht.  

Zoals ook vooraf besproken is met de opdrachtgever, zijn de conclusies niet te generaliseren naar 

een bredere doelgroep, doordat een kleine steekproef bevraagd is.  

Wel kan huidig onderzoek inzicht bieden in hoe de client journey van het Wijkgerichte Zorg-

programma in de praktijk uitpakt en de sterke punten en verbeterpunten hieromtrent. De 
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resultaten en conclusies, voortkomend uit casussen, kunnen afhankelijk van de context 

overdraagbare inzichten opleveren.   

In meerdere gevallen was de VO nog niet zeer frequent langsgekomen (minder dan drie keer) ten 

tijde van het interview. Dit kan van invloed geweest zijn op de mate waarin de respondenten in 

staat waren de VO te evalueren. Het kan tevens de mate waarin zij zicht hebben op de rol van de 

VO beïnvloed hebben. De onduidelijkheid over de rol en het takenpakket van de VO kan hierdoor 

mogelijk deels verklaard worden.  

Daarbij kregen cliënten in sommige gevallen hulp van een aantal zorgverleners, waardoor het voor 

hen lastig kon zijn om de VO te onderscheiden van bijvoorbeeld de thuiszorgmedewerkers. 

Respondenten wisten soms niet de specifieke tevredenheid omtrent de VO te benoemen, maar meer 

de tevredenheid met de ondersteuning in het algemeen. Dit gold in meerdere mate voor cliënten en 

in mindere mate voor mantelzorgers. Dit kan, net zoals bovenstaand discussiepunt, mogelijk deels 

de onduidelijkheid over de rol en het takenpakket van de VO verklaren.  

In de resultaten kwam naar voren dat de VO volgens sommige cliënten eerder in het proces 

betrokken had mogen worden. Dit resultaat is minder relevant in het licht van het nieuwe 

reglement dat sinds begin 2018 van kracht is: sindsdien wordt direct na de diagnose dementie een 

VO ingevlogen die meteen betrokken raakt bij het cliëntpaar. De respondenten van huidig 

onderzoek vielen nog niet onder het bovengenoemde reglement. De resultaten over de termijn 

waarop de VO betrokken wordt dienen dus geïnterpreteerd worden met het nieuwe reglement in 

acht nemend. De vraag is of dit reglement ook van kracht zou moeten worden bij andere diagnoses, 

zoals de ziekte van Parkinson of somatische diagnoses.   

In het format voor het semigestructureerd interview staat beschreven dat de ASCOT zou worden 

afgenomen bij cliënten. De resultaten hiervan bleken echter onbruikbaar (de ASCOT was slechts bij 

één somatische respondent af te nemen, waarbij teveel confounders aanwezig bleken te zijn) dus 

dit is in huidig verslag niet meegenomen.   
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Bijlage 1  

Semigestructureerd interview cliënten en diens mantelzorger  

Het interview is een gesprek met een vaste leidraad. Open start van gesprek met doorlopen wat er vanaf 

moment van aanmelding is gebeurd. Dit gesprek kan naar vrijheid worden gevoerd afhankelijk van het traject 

dat iemand heeft doorgemaakt. In ieder geval dienen de volgende vragen aan de orde te komen:  

Naam VO: ________________________________  

Belangrijk om niet over wijkgericht werken te praten, maar over de ondersteuning die ze krijgen van de VO.   

Voorafgaand aan interview  

- Informed consent laten tekenen en toestemming vragen voor het opnemen van het gesprek 

Ondersteuning VO  

- Hoe gaat het met u? Wat is voor u de reden dat u ondersteuning krijgt van een VO? 

- Voelt u zich goed begeleid door uw VO (NAAM)? 

o Hoe was het eerste contact met de VO? Had u direct het gevoel dat ze van toegevoegde 

waarde is voor u? o Wat zijn de dingen die hij/zij doet voor u? Waar heeft ze u goed bij 

geholpen? 

o Wat zijn de dingen die zonder haar hulp minder goed zou gaan? 

o Als u denkt aan de toekomst, voelt u zich dan samen met uw VO stevig in uw schoenen staan 

om eventuele problemen in de toekomst aan te gaan? Wat zou de VO beter kunnen doen? 

- Merkt u dat de VO tijd aan u besteedt? Te veel / Te weinig / goed? 

o Zou u dat eventueel in de toekomst anders willen? 

- Vindt u dat de VO aandacht heeft voor uw complete leven? Of alleen voor bepaalde specifieke 

probleem? 

- Is uw VO goed bereikbaar en weet u bij afwezigheid wie zijn/haar vervanger is? 

o Hoe gaat dat bijvoorbeeld als zij ziek is, of op vakantie? Voelt u zich dan zeker genoeg om 

zonder haar te zijn een periode? 

- Hoe vindt u de steun die u krijgt van uw huisarts? 

o Merkt u dat uw huisarts tijd voor u vrijmaakt? - Kwaliteit van leven (ASCOT vragenlijst) 

- Heeft u verbeterpunten over het traject? 

Indien mogelijk bij cliënt: vragenlijst ASCOT afnemen.  

Vragen specifiek voor de mantelzorger indien betrokken: - Voelt u zich goed 

begeleid door uw VO (NAAM)? 

o Hoe was het eerste contact met de VO? Had u direct het gevoel dat ze van toegevoegde 

waarde is voor u? o Wat zijn de dingen die hij/zij doet voor u? Waar heeft ze u goed bij 

geholpen? 

o Wat zijn de dingen die zonder haar hulp minder goed zou gaan? 

o Als u denkt aan de toekomst, voelt u zich dan samen met uw VO stevig in uw schoenen staan 

om eventuele problemen in de toekomst aan te gaan? 

o Wat zou de VO beter kunnen doen? 

o Kunt u de VO altijd gemakkelijk bereiken? Ook bij nood? 

- Voordat u en uw naaste in aanraking kwamen met de VO, kunt u toen stellen dat u overbelast was? 

o Hoe is dat nu voor u? 

o Is het risico op overbelasting afgenomen? 

o Heeft u voldoende inzicht/handvatten in de mogelijkheden om overbelasting te voorkomen? 

- Belasting vragenlijst Mantelzorger 

- Heeft u verbeterpunten over het traject 

Indien er vermoeden is van overbelasting bij de mantelzorger: vragenlijst EDIZ afnemen. 
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