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Wie zijn wij?

 Marja Dijkwel Klaassen,          

verpleegkundig specialist bij Careyn,    

locatie De Vier Ambachten in Spijkenisse

 Mirjam van Rijs,                        

ergotherapeute en CPCRT bij Zorgwaard, 

locatie Rembrandt in Oud-Beijerland



Waarom deze workshop?

 Impact van een CVA op de patiënt maar 
ook op de familie

 Verwachtingen vanuit samenleving over 
familie participatie wordt steeds groter

 Oppoetsen van de bewustwording om 
mantelzorgers weer een centrale rol te 
geven in de revalidatie. 

http://tilburgers.nl/tag/participatiesamenleving



“Familieparticipatie tijdens het        

CVA-revalidatie programma”

 Praktijkonderzoek binnen Careyn de Vier 

Ambachten

 Literatuuronderzoek 

 Interviews 8 mantelzorgers een week na 

opname en 6 weken hierna

 2 Focusgroep gesprekken professionals



 Vast aanspreekpunt

 Informatie  

 Psychosociale ondersteuning

 Communicatie

Verwachtingen en behoeften van 

de mantelzorger tijdens de opname

“ Ik had verwacht dat de dokter mij 

vraagt voor een gesprek en dat de 

dokter dan met mij bespreekt wat we 

gaan doen. Zoals bijvoorbeeld de 

sonde, mag die eruit? Ik moet dan 

van mijn partner horen wat er 

besloten is of als ik ernaar vraag 

van de zuster”.  



Verwachtingen en behoeften van de 

mantelzorger in voorbereiding op 

ontslag

 Uitleg praktische informatie

 Proefverlof
“ook wat er werd verteld in het 

beginpraatje van nou je moeder moet op 

een bepaald niveau zitten en dan maken 

we een afspraak en gaan we bij je thuis 

kijken. Dat is niet gebeurd. Want ze willen 

eigenlijk wel weten van wat moet u allemaal 

doen om bijvoorbeeld te douchen, de 

douche instappen euh en de wasmachine 

gebruiken. Dat vind ik via een fotootje niet 

allemaal duidelijk uit te leggen. Mijn zwager is 

wel de vraag gesteld van kunt u foto’s 

maken maar eigenlijk was dat 

‘onder gepland’ in onze ogen”.



Verwachtingen en behoeften van de 

mantelzorger in de toekomst

 Mantelzorgers maken zich bij ontslag zorgen voor 
de toekomst, hoe zal hun naaste thuis gaan 
functioneren

 Ondersteuning in de thuissituatie

 Wens voor opvang in de toekomst

Bron: https://nl.123rf.com/photo_7971140_wegwijzer-met-de-woorden-helpen-

ondersteuning-begeleiding-en-advies-en-bijstand-op-de-pijlen-richtin.html



 Beperking van het netwerk

 Tijd

 Lichamelijke beperkingen

 Intieme handelingen

 Relatie

Bron: http://www.rijksvakbonden.nl/21-uncategorised/175-dag-van-de-

mantelzorg 

Belemmerende factoren voor 

mantelzorgers



Mantelzorgondersteuning binnen de GRZ

 Pilot bij Zorgwaard “Mantelzorgondersteuning 

GRZ” 

 Uitkomsten enquêtes bij ontslag

 Intensievere revalidatie kunnen bieden

 Efficiënter kunnen werken 

 Werken met “ervaringsdeskundigen”

 Gestart met project vanuit werkgroep GRZ, 

snel praktisch gericht



Overeenkomsten  Verschillen

 Informatievoorziening op 

individueel niveau (psycho-
educatie), zowel mondeling 
als schriftelijk

 Vast aanspreekpunt 

 Inventarisatie in 
onderzoeksfase van het 
netwerk en de 
belastbaarheid hiervan

 Betrekken bij opstellen van 

de revalidatiedoelen

 Huisbezoek door 
ergotherapeut en/of 
fysiotherapeut

 Meeloopdagen/momenten

 Proefontslag

 Revalidatieoverleg vs. MDO

 Informatiebijeenkomsten 
CVA patiënt/familieleden 
(CR)

 Overdracht 
huiswerkopdrachten naar 
familie (ook in het 
weekend) (CR)

 Leeftijd revalidanten

 Checklist ontslag (ZW)



Maar nu…in de praktijk



Discussie topics

 Proefontslag



Discussie topics

 Borgen

https://siriusproductions.files.wordpress.com/2010/10/steigers.jpg



Discussie topics

 DBC tijd



Discussie topics

 Ontslagen…en dan?

https://mantelzorgelijk.nl/de-casemanager-dementie-vereiste-om-het-vol-te-houden/



Bedankt voor jullie 

inbreng!

Vragen of opmerkingen?


