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Projectdoel (start 2019)

1. Participatie mantelzorg in zorgaspecten

2. Levensgewoontes van de persoon met dementie

Mantelzorger meer betrekken in de zorg om 

zo de continuïteit en veiligheid van zorg 

meer te waarborgen.



Waarom participatie mantelzorger

• Seniorfriendly aspect

• Accreditering (JCI): educatie

• Geïntegreerde zorg:  zelfregie bij patiënt 

(en mantelzorger)



Waarom participatie mantelzorger
meerwaarde patiënt

• Empowerment patiënt en mantelzorger.

• Continuïteit van zorg 

• = educatie van mantelzorger

• Preventiebeleid-veiligheid van zorg



Waarom participatie mantelzorger
meerwaarde zorgverlener

• Ondersteuning in verzorging en 

behandeling.

• Duidelijkheid in afspraken

• Educatie van de zorgverlener door de 

mantelzorger. 



Waarom participatie mantelzorger
meerwaarde organisatie

• Veiligheidscultuur binnen de organisatie 

optimaliseren

• Identificatie van de mantelzorger

– Duidelijke afspraken bezoek buiten de 

normale bezoekuren



1. Participatie in zorgaspecten

Inclusie van welke patiënten

• Cognitieve en gedragsstoornissen

– Verwardheid-dwaalgedrag

• Tekort aan zelfredzaamheid bij maaltijden

• Verhoogd valrisico

• Stervensfase en comfortzorg!



Interdisciplinaire gedachte

Mantelzorger en patiënt maken deel uit van 

het interdisciplinair team



Hoe concreet?

• Bevraging mantelzorger bij opname of tijdens 

hospitalisatie.
“Wenst u als mantelzorger deel te nemen aan bepaalde 

zorgactiviteiten?”

• Mantelzorger krijgt badge ter identificatie





Hoe concreet

• Maximaal 1  badge per patiënt.

• Educatie mantelzorger/zorgverstrekker wordt genoteerd 

in dossier.

• Aandacht bij 2-p kamer

– Akkoord bevragen van medepatiënt

• Bij ontslag badge terugvragen (indien mogelijk)





Welke service aan 

mantelzorger
• Gratis maaltijd via brood buffet wagen of 

middagplateau

• Reductie parkeertarief
• Mantelzorger verwijzen naar onthaal,

• Reductie naar  €1 per bezoek



Evaluatie tijdens proef op afdeling G

• Bevraging ervaring mantelzorgers (10)

– Grotere betrokkenheid van mantelzorger

– Meerwaarde voor mijn familielid

– 1 ervaarde het als een grotere last

– Parkeergelegenheid

– Ook meerwaarde voor reductie verwardheid en valrisico

– Nood aan meer info wat mag en kan

• Bv bij slikstoornissen

– “ik hoefde mijn badge niet steeds te tonen”

– In 2 p kamer soms belastend voor medepatiënten



Feedback verpleegkundigen

• Positieve feedback

• Onderdeel van educatie van mantelzorger

• Aanspreken bezoekers zonder badge buiten bezoekuren

• Aandacht 2 p kamer

– Medepatiënt bevragen naar akkoord

• Bij ontslag neemt mantelzorger badge mee

– IN mogelijk badge terug vragen



Aantal mantelzorgers die reeds 

geparticipeerd hebben
(cijfers tot 13 sept 2020)

Rekening houden met Covid-19 golf in 2020







2. Optimaliseren van hospitalisatie van een 

persoon met cognitieve stoornissen

• All-in document mantelzorg bij 

(pre)opname: “mijn gewoontes”

– Levensgewoontes bevragen aan 

mantelzorger: De mantelzorger kent de 

patiënt beter dan wie ook!



Mijn gewoontes

https://www.maria
middelares.be/nl/zo
rgaanbod/geriatrie/
patiënteneducatie#
participatie-
mantelzorger

website

https://www.mariamiddelares.be/nl/zorgaanbod/geriatrie/patiënteneducatie#participatie-mantelzorger


Hoe te gebruiken?

• Bij opname via detectie van cognitieve stoornissen in 

anamnese 

• Via de sociale dienst na gesprek met mantelzorger

➢ Afprinten en laten invullen door mantelzorger (zie 

procedure of website)

➢ Aan bed van patiënt uithangen

➢ Beveiligd doc via e-mail doorsturen en elektronisch 

ingevuld terugsturen (sociale dienst)



(nabije of verre)Toekomst

• Document in te vullen via het 

patiëntenplatform door mantelzorger(?)

• Document in te vullen door medewerker 

van 1e lijn of WZC en meegeven naar 

ziekenhuis



Patiënten participatieladder



Waar bevindt zich mantelzorgparticipatie op de 

patiënten participatieladder? 



Participatieladder
op welk niveau bevinden zich deze projecten?

mantelzorgparticipatie



Participatieladder
op welk niveau bevinden zich deze projecten?

Mijn gewoontes



Evidenced Based?

Value based healthcare
Hypothese: participatie en inbreng mantelzorg zal de 

veiligheid van zorg verhogen:

• Minder valincidenten

• Minder delier

• Minder wegloopgedrag

• Minder ondervoeding

Nood aan verder kwalitatief onderzoek



• Bottom up gedragen

• Betrek basis medewerkers en artsen

• Betrek mantelzorgers

• Gedragen door verantwoordelijken en beleid

• Bevraag de mantelzorgers

• Bevraag de medewerkers

• Hou statistieken bij

• Hou het project warm en geef periodisch 

feedback

• Valkuil is misbruik van badge voor 

parkeerreductie

• Badge wordt bij ontslag niet altijd afgegeven

• Aandacht bij 2-p kamer: privacy



Spread the faith

marc.vankerkhoven@azmmsj.be


