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Hoofdstuk 1. Introductie 
In de laatste decennia is er een groeiende interesse voor het welbevinden 
van familie en naasten van patiënten met ernstige psychische aandoeningen 
zoals bipolaire stoornissen, schizofrenie, angststoornissen en depressie. 
Deze familieleden en naasten worden ook wel mantelzorgers genoemd. 
Geleidelijk aan is er bewijs gekomen waaruit blijkt dat ondersteuning aan 
mantelzorgers van deze patiënten noodzakelijk is voor het welbevinden van 
zowel de mantelzorger als van de patient. Een eerdere visie op nut en 
noodzaak van ondersteuning aan deze mantelzorgers, een visie waarin zij 
veelal gezien werden als potentieel obstakel in het bereiken van 
behandeldoelen van de patiënt, wordt daarmee verlaten. Deze veranderde 
kijk wakkert het onderzoek naar ondersteuning van familie en naasten in de 
geestelijke gezondheidszorg aan. Dit proefschrift is gestart in 2008, vanuit 
het besef dat de ondersteuning door een psychiatrisch verpleegkundige aan 
mantelzorgers van patiënten met deze ernstige psychische aandoeningen 
kan leiden tot een verbeterd welbevinden van zowel de mantelzorgers als de 
patiënt. Daarom gaat dit proefschrift over de ontwikkeling van een 
verpleegkundige interventie waarmee psychiatrisch verpleegkundigen de 
mantelzorgers van oudere volwassen patiënten met een ernstige 
psychiatrische aandoening kunnen ondersteunen. 

Gedurende de afgelopen decennia heeft het beleid van deïnstitutionalisatie 
in de westerse landen ertoe geleid dat een toenemend aantal mensen, 
waaronder ouderen met ernstige psychiatrische aandoeningen, leven in de 
gemeenschap. Voor steun in het dagelijks leven zijn zij veelal afhankelijk van 
hun mantelzorger (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2001, 
Rose et al. 2002, Muhlbauer 2002). Veel, vaak oudere, familieleden en 
anderen zijn betrokken bij langdurige zorgverlening die interfereert met een 
groot aantal aspecten van hun dagelijks leven en welke de grenzen van de 
gebruikelijke informele zorg overschrijdt. Onder invloed van negatieve 
gevolgen van een ziekte met een stigma, het ontbreken van een duidellijk 
perspectief op herstel van de patiënt en door veranderingen in de 
interpersoonlijke relatie tussen de patient en de personen in hun netwerk 
verandert hun relatie vaak in een ongelijke en broze relatie.  

In toenemende mate wordt de psychosociale last van de zorg en 
behandeling gedragen door mantelzorgers. Deze mantelzorgers, vaak de 
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(enige) primaire bron van thuiszorg, hebben een verhoogd risico op een 
psychische aandoening, in het bijzonder depressie en angststoornissen 
(Cochrane et al, 1997; Dorsselaer, 2007; De Boer et al, 2009, Hammond et 
al, 2013). Er zijn ook meer stress gerelateerde lichamelijke 
gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en 
diabetes (Pinquart et al, 2003, Sokal et al, 2004, Vundering et al. 2012). De 
kwetsbaarheid van zowel de patiënt als de mantelzorger neemt toe waardoor 
de zorglast toeneemt en de mantelzorger noodgedwongen tijdelijk of 
blijvend moet stoppen met de ondersteuning. De impact van de zorg op het 
dagelijks bestaan van de betrokken mantelzorger kan zo groot worden dat 
de mantelzorger zelf ondersteuning nodig heeft (Sisk, 2000; Ohaeri, 2003). 
Om ernstige aantasting van hun welbevinden en om een mogelijke 
terugtrekking uit de zorg door de mantelzorger te voorkomen is 
ondersteuning nodig. 

De psychiatrische verpleegkundige kan, door de unieke laagdrempelige 
positie in de thuisbehandeling, een belangrijke rol spelen in het geven van 
ondersteuning aan het betrokken mantelzorgers. Ze zijn in een positie waarin 
zij gemakkelijk toegang hebben tot de thuissituatie. Gezien hun “inside” 
positie zijn zij bijvoorbeeld vaak getuige van de complexe aard van de 
interpersoonlijke relatie tussen mantelzorgers en de patiënt. Vanuit deze 
positie en kan de psychiatrische verpleegkundige hen ondersteunen in het 
leren hanteren van de gevolgen van de ziekte in het dagelijks leven. Het 
probleem is echter dat de verpleegkundige vaak niet goed weten hoe de 
ondersteuning te realiseren. Met een verpleegkundige interventie die 
aansluit bij de behoefte van mantelzorgers kan de verpleegkundige hen “op 
maat” ondersteunen.  

  

Na deze algemene inleiding in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 de 
resultaten van een literatuurstudie naar factoren van ervaren belasting 
beschreven. Hoofdstuk 3 betreft een kwalitatieve studie naar de impact van 
de ondersteuning op het dagelijks leven van mantelzorgers. In hoofdstuk 4 
wordt de visie en de inhoud van de ondersteuning aan mantelzorgers door 
psychiatrisch verpleegkundigen geschetst. Hoofdstuk 5 beschrijft in 
hoofdlijnen de ontwikkeling en de inhoud van de verpleegkundige interventie 
en in hoofdstuk 6 worden de onderzoeksresultaten uit een pilot beschreven.  
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Hoofdstuk 2. 
Literatuurreview naar factoren van ervaren belasting en hun onderlinge 

samenhang 

Het ontwikkelingsproces van de verpleegkundige interventie is begonnen 
met een literatuurstudie naar, de onderlinge samenhang, van factoren van 
ervaren belasting. In vier bibliografische elektronische databanken (CINAHL, 
Embase psychiatrie, Medline, Psychinfo) is gezocht naar factoren van 
ervaren belasting. Daarbij zijn de volgende trefwoorden gebruikt: [mental 
illness OR mental disease OR mental illness] and [caregiver OR support OR 
family] and [burden] not [cancer] not [dementia OR Alzheimer]. Vervolgens 
zijn de literatuurlijsten van geselecteerde artikelen doorzocht op relevante 
artikelen. De opgenomen artikelen betreffen zowel kwalitatief als kwantitatief 
onderzoek, reviews en overheidsrapporten. In de artikelen wordt het type 
onderzoek, de zoekstrategie, de gebruikte instrumenten en de heterogeniteit 
van de betrokken familieleden gemeld. Om gevonden factoren uit het 
literatuuronderzoek te kunnen ordenen is een proces georiënteerd model 
toegepast. Dit model is gebaseerd op het stress theoretische model van 
Lazarus en Folkman (1984). De gevonden factoren zijn geordend in drie 
samenhangende componenten: 1) de stressoren in de actuele situatie 2) het 
proces van evolueren en veranderen van deze stressfactoren door het 
gebruik van interne en externe buffers en 3) de uitkomsten van dit proces, te 
weten ervaren belasting en gezondheidsproblemen. Door deze ordening van 
factoren in een conceptueel model is duidelijk geworden dat ervaren 
belasting het resultaat is van een complexe interactie tussen meerdere, 
mogelijk onderling gerelateerde factoren en welke mogelijke gevolgen deze 
(onderling) samenhangende factoren hebben voor de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van het familielid.  Aangezien de ervaren belasting 
en gezondheid kunnen veranderen in de tijd zal een interventie zich richten 
op het versterken van buffers en het verbeteren van de omstandigheden 
waarin het betrokken familielid de patiënt ondersteunt. Voor het ontwerp van 
de interventie wordt het noodzakelijk geacht om bij het tot stand komen van 
ervaren belasting rekening te houden met circulariteit en onderlinge 
samenhang van de in de literauur gevonden factoren. Een strategie gericht 
op meerdere onderling samenhangende factoren is waarschijnlijk effectiever 
dan een interventie die zich richt op één of slechts een beperkt aantal 
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mogelijke oorzaken van ervaren belasting. Daarom wordt de ontwikkeling 
van een multi-component interventie gericht op de, in de tijd, wisselende 
gevolgen van langdurige ondersteuning noodzakelijk geacht.  

Hoofdstuk 3. 
De impact van de ziekte op het dagelijks leven van het betrokken familielid 

Om te kunnen begrijpen wat de impact is van de langdurige ondersteuning 
op het dagelijks leven van het betrokken familielid, is kwalitatief onderzoek 
verricht bij 19 Nederlands sprekende familieleden van een thuiswonende 
oudere volwassene (60+) met ernstige psychiatrisch problematiek en 
moeilijk gedrag (in de ogen van de mantelzorger). De deelnemende 
familieleden waren gemiddeld 66 jaar en de duur van hun ondersteuning was 
gemiddeld 24 jaar. In diepte-interviews is aan de mantelzorgers gevraagd 
om details van gebeurtenissen, situaties en gesprekken te beschrijven uit het 
dagelijks leven met de patiënt. Een topiclijst op basis van literatuur is gebruikt 
om richting te geven aan de interviews. Vervolgens is een kwalitatieve 
analyse uitgevoerd (Morse et al., 2002) om de gegevens van de 
semigestructureerde interviews te interpreteren.  

Op basis van de analyse werd duidelijk dat de vrijheid van keuze die de 
deelnemer ervaart om te kunnen stoppen met de ondersteuning, een 
bepalende factor is voor enerzijds, de ervaren gevolgen van de ziekte voor 
het dagelijks leven van de mantelzorger en anderzijds bepalend is voor hun 
ervaren behoefte aan ondersteuning. Met deze factor is een belangrijk nieuw 
inzicht toegevoegd aan het begrijpen van verschillen in ervaren belasting. In 
dit onderzoek zijn die verschillen zichtbaar op twee domeinen van het 
dagelijks leven: 1) de ervaren kwaliteit van de relatie met de patiënt en 2) het 
eigen psychosociaal welbevinden. Aspecten in de ervaren kwaliteit van de 
relatie zijn: verwachtingen, gelijkheid, saamhorigheid en respect. Het 
psychosociaal welbevinden van de mantelzorger wordt beïnvloed door de 
aanwezigheid of afwezigheid van verdriet en rouw, autonomie en 
betekenisgeving en deelname aan het maatschappelijk leven.  

De vrijheid die iemand ervaart om te kunnen stoppen met de ondersteuning, 
deelt familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening in twee 
groepen. De eerste groep bestaat uit familieleden of naasten die wel 
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keuzevrijheid ervaren om te stoppen met de ondersteuning (type1 
genoemd). Voor hen is de ondersteuning een verrijking van de kwaliteit van 
de relatie met de patiënt en een verhoging van het eigen psychosociaal 
welbevinden. Zij ervaren nauwelijks belasting en de praktische en 
emotionele steun die zij geven is ingepast in hun dagelijks leven. De tweede 
groep zijn de betrokken familieleden of naasten die deze keuzevrijheid niet 
ervaren (type 2 genoemd). Het verlenen van ondersteuning is een 
onontkoombare en onvermijdelijke verplichting, die een logisch gevolg is van 
de onderlinge verbondenheid met degene voor wie zij zorgen. In 
tegenstelling tot het type1-familielid is er voor het type2-familielid vooral 
sprake van verlies. Stoppen met de ondersteuning betekent voor hen het 
opgeven van de relatie en dus het opgeven van de persoon voor wie zij 
zorgen. De geïdentificeerde thema’s in het dagelijks leven van type 2 
familieleden wordt weergegeven in een tabel.  

De ernst van de gevolgen voor type 2 familieleden verschilt. Sommige 
familieleden kunnen de ondersteuning aanvaarden als iets wat op hun pad 
is gekomen en waarvan ze de gevolgen moeten leren dragen (type2a). De 
ondersteuning is in de afgelopen jaren ingepast in het leven en er is een 
kwetsbaar evenwicht gevonden. Anderen kunnen de ondersteuning niet 
aanvaarden (type 2b). Het leven van patiënt en van het familielid zijn zodanig 
verstrengeld geraakt dat het familielid zich niet meer kan onttrekken aan de, 
in hun ogen, grenzeloze vraag van de patiënt. Zowel de dagelijkse gang van 
zaken als al hun gedachten worden gedomineerd door de ziekte. Zij voelen 
zich wanhopig en “gegijzeld” en er is nauwelijks sprake van enige zelfregie. 
Dit heet “entrapment”, ofwel het beleefde onvermogen van een persoon om 
te ontsnappen uit deze voor hen nare situatie.  

Op basis van de resultaten uit de studies in hoofdstuk 2 en 3 was het mogelijk 
om de focus en de inhoud van de interventie te beschrijven, namelijk de 
onvervulde persoonlijke behoeften van het familielid als gevolg van de 
impact van de mantelzorg rol.  

Hoofdstuk 4. 
De support van psychiatrisch verpleegkundigen aan mantelzorgers van 

oudere volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening. 
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Aangezien de interventie moet worden gebruikt door de psychiatrisch 
verpleegkundigen was het noodzakelijk om inzicht te krijgen in hun perceptie 
en in de inhoud van hun support aan mantelzorgers. Verpleegkundigen met 
uiteenlopende kenmerken (geslacht, opleidingsniveau, en duur van 
werkervaring) werkzaam binnen een verschillende context (ambulant en 
klinisch) uit twee grote psychiatrische instellingen namen deel aan een 
kwalitatieve studie. In die studie zijn eenentwintig verpleegkundigen 
geïnterviewd met behulp van een semigestructureerd interview en zeventien 
verpleegkundigen hebben deelgenomen aan een focusgroep. Alle 
interviews zijn opgenomen op band, getranscribeerd en gecodeerd voor 
kwalitatieve analyse. Onderzocht is de visie van de psychiatrisch 
verpleegkundigen, hun rol en de verantwoordelijkheid die zij ervaren voor 
ondersteuning aan mantelzorgers. Ook is gevraagd naar de inhoud van hun 
support. Ondanks dat alle deelnemers het belang van familiebanden 
erkennen varieert hun ondersteuning aanzienlijk. De diversiteit in de 
ondersteuning door psychiatrisch verpleegkundigen liet zich het beste 
omschrijven aan de hand van drie prototypes; de tolerator, de preventer en 

de concerner. Van elk van de typen worden de volgende aspecten 
beschreven: de visie op ondersteuning aan mantelzorgers, de interpretatie 
van de rol en verantwoordelijkheden van de psychiatrische verpleegkundige, 
de relatie tussen de psychiatrisch verpleegkundige en de familie of naaste, 
de inhoud van het assessment naar de behoeften van familielid of naaste en 
als laatste is gevraagd naar de interventies die de verpleegkundige gebruikt.  
De analyse van de data geeft inzicht in drie prototypen psychiatrisch 
verpleegkundigen. Aan de ene kant van het spectrum onderscheiden we de 
Concerner. Deze psychiatrisch verpleegkundige beschouwt de relatie 
tussen het familielid of naaste en de patiënt als een onlosmakelijk verbintenis. 
In haar ondersteuning richt zij zich zowel op de familie als op de patiënt en 
op hun onderlinge relatie. Aan de andere kant van het spectrum 
onderscheiden we de Tolerator. Deze psychiatrisch verpleegkundige 
beschouwt het familielid als een mogelijk obstakel in het bereiken van de 
behandeldoelen van de patiënt. Zij richt zich dan ook alleen op de patiënt. 
In het midden van het spectrum onderscheiden we de Preventer. Deze 
verpleegkundige realiseert zich dat mantelzorgers een actor van belang zijn 
in het bereiken van de behandeldoelen van de patiënt. Het belangrijkste doel 
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van hun ondersteuning is het voorkomen dat de familie of naaste overbelast 
raakt. De preventer is ondersteunend aan de familie en naaste maar ontwijkt 
daarin de emotionele psychosociale last van de familie of naaste. Zij verlenen 
vooral praktische support. In andere studies wordt voornamelijk uitgegaan 
van een dichotomie in de support aan familie en patiënt. De verpleegkundige 
geeft wel of geen steun aan familie. De preventer lijkt daarom een verrijking 
van het eerdere onderzoek.  

Hoofdstuk 5.  
Procesbeschrijving van de ontwikkeling van een verpleegkundige interventie 

voor de ondersteuning van mantelzorgers van oudere volwassen patiënten 

met een ernstige psychiatrische aandoening. 

In dit artikel wordt het ontwikkelingsproces van het ontwerp van de complexe 
verpleegkundige interventie beschreven. Bij de ontwikkeling van de 
interventie is gebruik gemaakt van het Utrechts model van Van Meijel en 
collega’s (2004). De auteurs beschrijven een gefaseerde benadering voor 
de ontwikkeling en validering van (verpleegkundige) interventies. Het model 
bestaat uit totaal drie fasen 1) het verzamelen van bouwstenen voor het 
ontwerp van de interventie; 2) het ontwerp van de interventie; 3) interventie 
validatie. In dit artikel beschrijven we de eerste twee van de drie fasen van 
het model. Fase drie van dit model, de validatie van de interventie is buiten 
het bestek van deze studie gelaten. 

In de eerste fase, het verzamelen van bouwstenen, worden de resultaten 
beschreven van de twee studies die verricht zijn in het kader van de 
ontwikkeling van de interventie. De eerste studie is een literatuurstudie naar 
factoren voor het ontstaan van ervaren belasting (hoofdstuk 2). De tweede 
studie is een kwalitatieve studie (hoofdstuk 3) waarin de impact van 
langdurige ondersteuning op het dagelijks leven van de mantelzorger is 
onderzocht. In de tweede fase, het ontwerp van de interventie, worden de 
resultaten van deze studies, aangevuld met literatuuronderzoek en met 
kennis van experts. Deze resultaten worden gezien als bouwstenen voor het 
ontwerp van de interventie. De aanvullende literatuurstudie en de 
raadpleging van experts heeft plaatsgevonden op verschillende tijdstippen 
gedurende een periode van één jaar. De raadpleging vond, om 
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pragmatische redenen, plaats in wisselende formaties. Tijdens de 
voorbereiding van de raadpleging heeft de onderzoeker twee personen 
geraadpleegd; te weten een psychiater, expert op het gebied van 
ouderenpsychiatrie en een promotor, expert op het gebied van 
verpleegkunde.  Vervolgens zijn twaalf experts geraadpleegd; twee 
mantelzorgers, een lid van een familieraad (ook een mantelzorger), drie 
systeem therapeuten, twee psychiatrisch verpleegkundigen met een 
wetenschappelijke achtergrond en een gespecialiseerde psychiatrisch 
verpleegkundige, twee familie-ervaringsdeskunidgen en vier leden van een 
familielraad.  In dit artikel worden de stappen ten bate van het 
ontwikkelproces na elkaar beschreven. In werkelijkheid is er sprake van een 
iteratief proces.  

 

De raadpleging van experts heeft geleid tot de volgende bouwstenen 

De verpleegkundige interventie richt zich op de doelgroep type 2 
mantelzorgers. Dit zijn die mantelzorgers die geen vrijheid ervaren om te 
stoppen met de ondersteuning. In deze studie worden zij gezien als 
risicogroep. Het doel van de interventie is het helpen optimaliseren van het 
interpersoonlijk functioneren en het psychosociale welbevinden van type 2 
mantelzorgers. Deze mantelzorgers worden proactief benaderd. Om de 
behoeften van deze mantelzorger te leren kennen wordt een individueel 
assessment verricht. Daarbij wordt een topiclist gebruikt gebaseerd op de 
onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 2 en 3. Om het verhaal van de 
mantelzorger te leren kennen is het nodig dat zij in vrijheid hun verhaal 
kunnen vertellen. Daarom is de patiënt niet bij de gesprekken met de 
mantelzorger aanwezig. Deze gesprekken hebben het karakter van een 
open discussie over, voor mantelzorgers, veel voorkomende 
probleemgebieden. Gedurende de periode van de behandeling van de 
patiënt is regelmatige afstemming met de patiënt over de behandeldoelen 
nodig. 

Andere belangrijke bouwstenen voor de interventie blijken uit de analyse van 
de resultaten van de interviews met de participerende mantelzorgers. 
Mantelzorgers zouden graag ondersteuning willen voor het leren hanteren 
van 1) veranderingen en spanningen in de relatie met de patiënt en 
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significante anderen; 2) rolverandering; 3) eenzaamheid en sociaal 
isolement; 4) verlies en verdriet; en 5) entrapment. In de literatuur over 
mantelzorginterventies werd geen bestaande interventie aangetroffen die 
past bij de beschreven gevolgen van de langdurige ondersteuning op het 
dagelijks leven van de mantelzorger. Omdat de problemen in de verhalen 
type 2 mantelzorgers overeenkomsten vertonen met de symptomen van een 
milde depressie, is de interpersoonlijke counseling (IPC) gekozen als basis 
voor de ontwikkeling van de interventie. Het doel en de inhoud van IPC blijkt 
aan te sluiten bij de aard van de problemen van deze mantelzorgers. Deze 
vorm van counseling is voor "gezonde mensen" (lees mantelzorgers zonder 
psychiatrische problemen) met depressieve klachten en is ontwikkeld door 
Weissman en Klerman (1993). IPC richt zich op het versterken van kracht, 
verminderen van stress en het verbeteren van psychosociaal welzijn. 
Gebaseerd op de bouwstenen voor de interventie wordt in het artikel een 
interventie protocol voorgesteld. Dit interventieprotocol bestaat uit drie fasen; 

De voorbereiding. 

De eerste fase, is de voorbereidende fase, waarin de hulpverlener aan de 
patiënt en aan de mantelzorger informatie geeft over de ziekte en de 
behandeling van de patiënt en over de mogelijke impact op het leven van de 
verzorger. Een afspraak wordt gemaakt om de mantelzorger individueel te 
spreken en de eventuele ondersteuningsbehoefte te inventariseren.  

De ondersteuning. 

In de tweede fase, de counseling fase, zal de psychiatrisch verpleegkundige 
met de mantelzorger praten over onderwerpen die een knelpunt blijken te 
vormen voor het welbevinden van de mantelzorger. Deze knelpunten, de 
spanning in de relatie; roltransitie, verdriet - rouw; eenzaamheid en 
isolement, en het gevoel van entrapment, komen uit de verrichte studies. 

De bestendiging en afsluiting. 

De derde fase is de bestendigingsfase waarin de nadruk ligt op het verder 
bekrachtigen van de eigen mogelijkheden en oplossingen van de 
mantelzorger en op het valideren van wat de mantelzorger heeft bereikt. Ook 
wordt de noodzaak van follow-up gesprekken besproken. 
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Het interventie protocol biedt de geestelijke gezondheidszorg 
verpleegkundigen een duidelijke structuur in de uitvoering van de interventie, 
maar biedt ook voldoende ruimte voor de aanpassing van de methode om 
de individuele kenmerken en behoeften van de mantelzorger en de 
specifieke context waarin de steun wordt verleend. 

Hoofdstuk 6 
Vertrouwen, een essentiële voorwaarde voor de toepassing van een 

mantelzorg support interventie in de verpleegkundige praktijk 

In deze studie is een kwalitatief exploratief veldonderzoek uitgevoerd om de 
waardering en acceptatie van de globale interventie te weten en tevens 
wilden de auteurs inzicht krijgen in processen die ten grondslag liggen aan 
de resultaten van de interventie. In totaal 18 mantelzorgers kregen een 
uitnodiging van de psychiatrisch verpleegkundige van de patient. Zij waren 
bereid om deel te nemen aan de coaching met behulp van de interventie. 
Ook hebben zij ingestemd met een semigestructureerd interview over hun 
ervaringen gedurende de coaching. In de pilot hebben 13 van de 17 
deelnemende mantelzorgers (één mantelzorger overleed) deelgenomen aan 
een semigestructureerd interview door de eerste auteur.  

Vanuit het perspectief van de deelnemers is een vertrouwensrelatie tussen 
de mantelzorger een essentiële voorwaarde voor de diepte en dus de 
efficiëntie van de interventie. De analyse maakt duidelijk dat de ontwikkeling 
van deze vertrouwensrelatie mogelijk is wanneer de psychiatrisch 
verpleegkundige een proactieve niet-veroordelende houding aanneemt. De 
vertrouwensrelatie komt tot stand in een interactief collaboratief proces 
waarin de samenwerking ondersteunend en helpend is voor familieleden of 
naasten die zichzelf beschouwen als supporter van de patiënt. De 
familieleden zien zichzelf niet als een persoon die behandeling nodig heeft. 
De vertrouwensrelatie intensiveert in kracht en diepte door middel van drie 
overlappende elkaar wederzijds versterkende fasen, (1) fase van aangaan 
van een verbintenis, (2) fase van bewustwording van eigen gevoelens en een 
mogelijke ondersteuningsbehoefte en (3) fase van hoop en optimisme. Het 
doorlopen van deze fasen helpt de mantelzorger om inzicht te krijgen in de 
eigen behoeften en in het, opnieuw leren, omgaan met de gevolgen van de 
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ziekte voor de interpersoonlijke relatie met de patiënt en het eigen 
welbevindenjn.  

Het artikel eindigt met een korte discussie over de toegevoegde waarde van 
het opbouwen van vertrouwensrelaties tussen familieleden en (psychiatrisch) 
verpleegkundigen. Dit onderwerp heeft nog weinig aandacht gekregen in het 
wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de resultaten uit deze studie 
denken de auteurs dat mantelzorgers dezelfde aspecten van erkenning, van 
intersubjectiviteit (verbondenheid) voor het versterken van het gevoel van 
eigenwaarde (identiteit), empowerment en algemene levenskwaliteit (hoop 
en optimisme) nodig hebben als patiënten (Tidefors et al., 2011, Eriksen et 
al. 2014). Peplau (1997) beschreef Daarvoor is een relationeel perspectief 
nodig, zoals reeds beschreven door Peplau (1997), niet alleen in relaties 
tussen patiënt- psychiatrisch verpleegkundige maar ook tussen familie en de 
psychiatrisch verpleegkundige. Onderzoek bij patiënten en (psychiatrisch) 
verpleegkundigen ondersteunen de bevinding dat dit type van 
samenwerkingsverbanden niet alleen patiënten kan helpen en 
ondersteunen. Een vertrouwensrelatie kan de mantelzorgers helpen om 
nieuwe rollen en verantwoordelijkheden te durven leren en de kans te 
vergroten dat nieuwe activiteiten zullen worden gepland en uitgevoerd op 
een manier die 'empowerment' bevorderd (Repper et al. 1994, Coatsworth-
Puspoky et al. 2004, Young et al. 2008, Eriksen et al. 2014). 

 

 


