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Zelfmanagement kan mantelzorgers van mensen met dementie helpen bij de omgang 

met hun naaste. De auteurs laten de online ondersteuningsmogelijkheden voor 

verpleegkundigen daarbij zien. Zij presenteren onderzoeksresultaten en geven 

praktische tips. 

 

Zelfmanagement is ‘het vermogen van een persoon om om te gaan met symptomen, behandeling, 

fysieke en psychosociale gevolgen en veranderingen in levensstijl inherent aan het leven met een 

chronische aandoening’.1 Zelfmanagement is ook belangrijk voor mantelzorgers van mensen met 

dementie, bijvoorbeeld om adequaat om te gaan met veranderd gedrag. Mantelzorgers zien bij hun 

naaste met dementie vaak veranderd gedrag. De persoon met dementie is bijvoorbeeld 

achterdochtig, zeer afhankelijk, agressief, lusteloos of onrustig. Verpleegkundigen kunnen 

ondersteuning bieden bij het zelfmanagement van mantelzorgers bij het adequaat omgaan met 

dergelijke problemen. Zelfmanagementondersteuning kan (deels) ook online worden aangeboden 

door verpleegkundigen, bijvoorbeeld via e-mailcontact of door hen te wijzen op online informatie 

over het omgaan met veranderd gedrag. 

De interventie 
Om mantelzorgers te ondersteunen in het omgaan met veranderd gedrag van hun naaste, 

ontwikkelden we een online interventie. De interventie bestond uit:  

a. drie persoonlijke e-mailcontacten tussen mantelzorgers en een gespecialiseerd 

dementieverpleegkundige (in een periode van 12 weken). In de e-mailcontacten gaf de 

dementieverpleegkundige ondersteuning bij het omgaan met het veranderde gedrag van de 

persoon met dementie. De verpleegkundige stemde reacties af op wat de mantelzorger zelf als 

problemen benoemde en werd daarbij ondersteund door een interventieprotocol.2 Het 

interventieprotocol sloot aan bij de vijf A’s van het 5A-model voor 

zelfmanagementondersteuning:3 

– achterhalen van behoeften, opvattingen en kennis; 

– adviseren door informatie op maat te geven; 

– afspreken van realistische doelen; 
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– assisteren bij het omgaan met persoonlijke barrières en inventariseren van behoefte aan extra 

ondersteuning; 

– arrangeren van een specifiek plan voor (vervolg)ondersteuning. 

b. video’s over omgaan met veranderingen in gedrag.4 

c. E-bulletins met praktische informatie over veranderingen in gedrag en hoe ermee om te gaan. 

Het onderzoek 
Onderzoek naar de interventie vond medio 2017 plaats, in samenwerking tussen Amsterdam UMC, 

Nivel, Hogeschool Inholland, Trimbos-instituut, Alzheimer Nederland en Stichting Geriant. Het 

onderzoek is gesubsidieerd door ZonMw, programma Tussen Weten en Doen II. 

Er was een effect- en een procesevaluatie.5 Voor de effectevaluatie werden 81 mantelzorgers van 

mensen met een dementiediagnose ‘at random’ toegewezen aan een groep waar de totale 

interventie (met de onderdelen a, b en c, dus inclusief de e-mailcontacten) werd aangeboden of 

groepen waarin alleen video’s en e-bulletins (onderdeel b en c) of uitsluitend de e-bulletins werden 

aangeboden.5  

In de parallelle procesevaluatie is op basis van interviews en door analyse van e-mailcontacten 

onderzocht hoe de interventie is uitgevoerd en hoe de mantelzorgers en dementieverpleegkundigen 

de interventie ervaarden. 

Waardering e-mailcontact 
Tussen de groepen met en zonder persoonlijke e-mailcontacten liet de effectevaluatie geen 

statistische significante positieve verschillen zien in de mate waarin mantelzorgers zichzelf in staat 

achtten goed te reageren op het veranderde gedrag. Een mogelijke verklaring voor deze uitkomst is 

dat de mantelzorgers over het algemeen al redelijk ‘ervaren’ waren. De aanvullende procesevaluatie 

toonde wel aan dat mantelzorgers de e-mailcontacten met de dementieverpleegkundige erg 

waardeerden. Zij waardeerden het dat de ondersteuning was toegespitst op hun specifieke situatie. 

De e-mailcontacten zorgden er ook voor dat de mantelzorgers meer erkenning ervaarden. De 

mantelzorgers vonden het daarnaast belangrijk dat zij bevestiging van de verpleegkundigen kregen 

dat zij goed reageerden op het gedrag van hun naaste.  

De procesevaluatie bood ook inzichten in wat belangrijk is als een verpleegkundige verpleegkundige 

zelfmanagementondersteuning biedt via de e-mail (zie de volgende paragraaf). 

Aandachtspunten 
Uit ervaringen in dit project, gecombineerd met andere ervaringen van Stichting Geriant met online 

ondersteuning, blijkt dat online zelfmanagementondersteuning geen vervanging is voor reguliere 

face-to-face-begeleiding. De online zelfmanagementondersteuning heeft een tijdelijk en aanvullend 

karakter. Daarbij is het van belang steeds aan te sluiten bij de problemen en vragen die leven. De 

online ondersteuning was in dit project gericht op het versterken van zelfmanagement bij het 

omgaan met veranderd gedrag van de naaste met dementie. Toch gingen de e-mailcontacten tussen 

de mantelzorgers en dementieverpleegkundigen niet alleen daarover. Die ruimte moet er ook zijn, 

om aan te sluiten bij wat er speelt aan problemen en vragen. Veel mantelzorgers vertelden in de e-

mails uitgebreid over hun ervaringen en stelden bijvoorbeeld ook vragen in het kader van verwerking 

en acceptatie van verandering in rollen. De betrekkelijke anonimiteit van de e-mailcontacten maakte 

het bijvoorbeeld gemakkelijker om onderwerpen als seksualiteit bespreekbaar te maken. Online 

zelfmanagementondersteuning via e-mail is te vergelijken met het (ouderwets) schrijven van brieven. 

De verpleegkundige of een andere betrokken hulpverlener schrijft iets op en ontvangt (in de regel) 

na een aantal dagen antwoord. Aan de hand van het antwoord volgt een reactie. In face-to-

facebegeleiding ontvangt de verpleegkundige behalve het feitelijke gesproken verhaal ook non-

verbale signalen. De verpleegkundige ziet vaak direct aan de lichaamstaal van de mantelzorger of de 
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boodschap is aangekomen en wordt begrepen. Online ondersteuning via mail is daarin anders. De 

verpleegkundige moet zich met beperkte informatie een voorstelling maken van de zorgvraag van de 

mantelzorger. Op basis daarvan ontstaat een proces waarin de verpleegkundige in de vorm van het 

stellen van vragen een beeld krijgt van de mantelzorger en diens hulpvraag. Dit vraagt van de 

mantelzorger een actieve rol. Als de mantelzorger niet of heel langzaam reageert, wordt online 

ondersteuning heel lastig. 

Zelfmanagementondersteuning via de e-mail vraagt tijd. Het is belangrijk om als verpleegkundige 

over een antwoord na te denken en een juiste formulering te gebruiken. Woorden zwart op wit 

komen soms sterker binnen dan spreektaal. Een goed antwoord formuleren vraagt om aandacht en 

concentratie. Vaak is al snel te merken of de online ondersteuning aanslaat. Snel een lange e-mail 

terugkrijgen waarin de mantelzorger zichzelf bloot geeft, is duidelijk anders dan een mantelzorger 

die pas na enkele dagen antwoord geeft en dat kort en bondig doet. Ervaring leert overigens dat dit 

niet altijd een graadmeter is voor de tevredenheid van de mantelzorger. Mantelzorgers die het 

prettig vinden over hun ervaringen en ervaren problemen te schrijven, passen beter bij online 

zelfmanagementondersteuning dan mantelzorgers die geen affiniteit hebben met schrijven. 

Do’s en don’ts 
Voor online zelfmanagementondersteuning via e-mail zijn er do’s en don’ts: 

• Stel je als verpleegkundige geïnteresseerd en open op. Ga uit van de problemen en vragen die de 

mantelzorger benoemt. 

• Wees realistisch over wat je wel en niet kunt bieden via e-mail. Maak bijvoorbeeld afspraken over 

de snelheid van je reactie. 

• Wees ook duidelijk over het aantal e-mailcontacten dat je binnen een interventie(programma) te 

bieden hebt. 

• Laat weten dat je een e-mail goed hebt ontvangen en laat weten wanneer je een reactie verzendt. 

Vaak is het nodig even na te denken voor je een reactie verzendt. 

• Het gebruik van standaardteksten staat een spontane en gemeende e-mailconversatie in de weg. 

Het gebruik van een vaste structuur of aanpak voor gesprekken kan wel helpen (zie bijvoorbeeld 

het in deze studie gebruikte interventieprotocol). 

• Algemeen geformuleerde adviezen werken meestal niet. Een coachende manier, waarbij je de 

mantelzorger laat benoemen wat het probleem is en de mantelzorger mogelijke (realistische) 

oplossingen en acties laat formuleren om daarmee aan de slag te gaan, helpt in de regel veel 

beter. 

• Soms laten mantelzorgers ineens niets meer van zich horen en reageren ze niet meer op een e-

mail. Door de relatieve anonimiteit van e-mailcontacten, besluiten zorgvragers mogelijk eerder 

het contact zomaar af te breken. Leg de oorzaak daarvan niet meteen bij jezelf. Je weet immers 

niet goed wat de reden is. 

Vertaling naar onderwijs 
De interventie en de onderzoeksresultaten worden momenteel vertaald naar het curriculum van de 

hbo-v-opleiding van Hogeschool Inholland, onder meer in een keuzevak ‘moderne dementiezorg’. 

Daarnaast zijn er initiatieven om de online begeleiding voor mantelzorgers van mensen met 

dementie te kunnen voortzetten. Hierbij wordt rekening gehouden met de genoemde ‘do’s en 

don’ts’. 
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