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Belasting van partners
in dagbehandeling van het verpleeghuis  

Vorig jaar verscheen een aantal artikelen over het welbevinden
en de ervaren zorglast van partners van CVA-patiënten die kli-
nisch werden gerevalideerd, de zogenaamde FuPro-mantelzorg
studie.5 Op basis van dit onderzoek en andere literatuur werd
een richtlijn ‘Zorg voor de Mantelzorg, richtlijnen en aanbeve-
lingen voor de begeleiding van naasten van getroffenen door
een beroerte’ geschreven en uitgebracht door de Nederlandse
Hartstichting.6, 7 Het is echter onduidelijk of de FuPro-mantel-
zorg onderzoeksresultaten ook van toepassing zijn op partners
van CVA patiënten in dagbehandeling van het verpleeghuis.
Naar deze groep heeft in Nederland nog geen onderzoek plaats-
gevonden.

Onze onderzoeksvragen zijn dan ook:
a) Wat is de ervaren zorglast van partners van CVA patiën-

ten in dagbehandeling van het verpleeghuis? 
b) Zijn er verbanden tussen ervaren zorglast en patiënt-,

partner- en situatie gebonden factoren zoals die in andere
studies werden aangetoond? 

c) Is er een relatie tussen objectieve en subjectieve zorg-
zwaarte? 

METHODE

In de periode maart tot juni 2005 onderzochten we partners
van CVA patiënten in dagbehandeling bij een verpleeghuis.
Drie verpleeghuizen van de Stroke Service Utrecht Oost werk-
ten aan dit onderzoek mee. Inclusiecriteria waren: partner van
dagbehandelingspatiënt, patiënt had CVA doorgemaakt, patiënt

woont samen met de partner, partner beheerst de Nederlandse
taal. Aan alle partners (n=39) van CVA dagbehandelingpatiën-
ten werd een brief gestuurd met een korte uitleg over het doel
en de inhoud van het onderzoek en werd aangekondigd dat er
binnen twee weken na ontvangst van de brief telefonisch con-
tact zou worden opgenomen om toestemming te vragen voor
deelname. Zevenendertig personen gaven toestemming. Twee
mantelzorgers bleken bij navraag niet de partner te zijn van de
patiënt en werden geëxcludeerd.

Het interview werd telefonisch afgenomen. Omdat één partner
liever niet telefonisch de vragen wilde beantwoorden werd deze
thuis bezocht In één verpleeghuis werd de vragenlijst afgeno-
men door een maatschappelijk werkster, in twee andere ver-
pleeghuizen door het hoofd van de dagbehandeling.

Van de patiënt werden geslacht, leeftijd, type CVA, aangedane
hemisfeer, en het aantal maanden thuiswonend na het CVA
vastgelegd. Van de partners werden leeftijd en geslacht vastge-
legd. De lichamelijke en de mentale gezondheid van de partner
werden beoordeeld met twee vragen (lichamelijke fitheid en
gemoedstoestand) uit de COOP/WONCA schaal. Iedere vraag
heeft vijf antwoordmogelijkheden, in de vorm van pictogram-
men of van tekst. Wij maakten gebruik van de tekstvariant.9

De lichamelijke fitheid wordt gemeten door te vragen naar de
zwaarste inspanning die men in de afgelopen weken minimaal
twee minuten kon volhouden. De gemoedstoestand werd
beoordeeld met de vraag: “Had u de afgelopen twee weken last
van emotionele problemen, zoals angst, depressiviteit of neer-
slachtigheid?”. De ervaren belasting werd gemeten met de
Caregiver Strain Index (CSI). 2, 5, 6, 8, 10 De CSI bevat 13 vragen

Inleiding
Naar schatting telt Nederland zo´n 1,5 tot 3,7 miljoen mantel-
zorgers, 7% hiervan is zeer zwaar belast of overbelast.1 Bij
mantelzorgers van CVA patiënten is dit percentage veel hoger
(35-50%).2,3 Mantelzorgers, vooral ouderen, lopen het risico op
een verminderde kwaliteit van leven, op depressie en verhoog-
de morbiditeit en mortaliteit.1, 2, 4, 5

Het risico op overbelasting of depressie op middenlange en
langere termijn, wordt bepaald door patiënt – en situatiege-
bonden factoren en persoonlijke factoren van de mantelzorger
zelf. Patiëntgebonden factoren zijn bijvoorbeeld de ernst van
motorische, cognitieve of gedragsproblemen.2, 4, 5

Persoonlijke kenmerken van de mantelzorger die samenhangen
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met ja/nee antwoorden. Als afkappunt voor zware belasting
wordt een positief antwoord op 7 of meer vragen gehanteerd.5

Als maat voor objectieve belasting werd gebruik gemaakt van
de zorgtakenlijst uit de richtlijn ´zorg voor de mantelzorger´.6

Deze bestaat uit 16 ja/nee vragen over extra taken die na het
CVA uitgevoerd moeten worden door de mantelzorger en voor-
heen niet werden uitgevoerd. De minimale score op deze lijst is
0, de maximale score is 16. Om de verleende zorg door derden
in beeld te krijgen, werd gevraagd naar vormen van hulp en
hoe deze ervaren werd. Naast descriptieve statistiek werden
non parametrische Spearman correlaties berekend. Een verband
werd als significant beschouwd bij p<0.05.

RESULTATEN

Patiënt-, partner- en situatiekenmerken
Er deden 35 partners mee. De kenmerken van patiënt en part-
ner zijn vermeld in Tabel 1.

De groep bestond vooral uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd
was 71,0 jaar. Drie procent van de partners gaf aan zeer zware
inspanning te kunnen leveren, 20% zware inspanning en 77%
was in staat tot matige - zeer lichte inspanning. 31% had geen
last van angst, depressiviteit of neerslachtigheid, 26% had hier
een klein beetje last van en 43% matig tot veel. Een groot
gedeelte van de mantelzorgers (94%) zei voldoende hulp te
krijgen. Deze hulp bestond uit thuiszorg (66%), hulp van ande-
ren (68%) zoals van de kinderen (38%), een particuliere (huis-
houdelijke) hulp (20%), maatschappelijk werk (5%) of een
vrijwilliger (5%). Negen procent gaf aan meer hulp nodig te

hebben. De dagbehandeling werd door nagenoeg alle partners
(97%) als een verlichting ervaren.

Tabel 1: Populatiekenmerken  

met een grotere ervaren belasting zijn: vrouwelijk geslacht,
slechte fysieke gezondheid, een sombere stemming en een pas-
sieve copingstijl.5 Daarnaast spelen de financiële situatie en de
relatie tot de patiënt een rol.1,5 Tot slot komt uit eerder onder-
zoek naar voren dat het aantal zorgtaken dat de mantelzorger
verricht, samenhangt met de ervaren belasting.2, 5
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Patiëntkenmerken

Gemiddelde leeftijd (SD)(spreiding) 74 (8.0) (57-91)

Geslacht (man) 81%

Type CVA  

- infarct 84%

- linker hemisfeer 42%

Partnerkenmerken

Gemiddelde leeftijd (SD)(spreiding) 71 (10.4) (45-85)

Geslacht (man) 19%

Gemiddelde duur van zorg 

in maanden (SD)(spreiding) 56 (46.3) (3-168)

CSI 

Gemiddelde (SD)(spreiding) 5.6 (3.5) (1-13)

Zwaar belast (CSI � 7) 57%

COOP/WONCA  

Lichamelijke fitheid

in staat tot matige tot zeer lichte inspanning 77%

Gemoedstoestand

matig tot zeer veel last van angst,

depressie of neerslachtigheid 43%

Zorgtakenlijst 

Gemiddelde (SD)(spreiding) 8.1 (3.0) (0-13)
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Subjectieve belasting
57%  van de partners had een score van 7 of hoger op de CSI
(zware belasting). De vier items waarop het vaakst positief werd
gescoord waren: ‘wij hebben onze dagelijkse manier van doen
moeten aanpassen” (91%), ‘wij hebben onze plannen moeten
wijzigen’ (89%), ‘het beperkt me in andere dingen die ik wil
doen’ (69%) en ‘het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een
ander persoon is geworden’(69%). Relatief weinig werd 
gescoord op het item  ‘wij leven onder financiële druk’ (11%).

Objectieve belasting
Op de zorgtakenlijst (extra te verrichten taken door de partner)
werden gemiddeld 8 taken gescoord, met een spreiding tussen
de 0 en 13. De vaakst genoemde extra taken waren: hulp bij
uitstapjes, familiebezoek, hulp bij sociale ondersteuning, hulp
bij contacten gezondheidszorg, hulp bij persoonlijke verzor-
ging, hulp bij het verplaatsen buiten en hulp bij regelen van
hulpmiddelen en dergelijke.(Tabel 2).

Verband patiënt-, partner- en situatie kenmerken
met ervaren zorglast en algemene gezondheid 
Er was een duidelijke en significante relatie tussen de subjec-
tieve belasting (CSI) en de  zorgzwaarte gemeten met de zorgta-
kenlijst (correlatie coëfficiënt 0.55) (Tabel 3). Er was een matig
maar significant verband tussen de aangedane hemisfeer en de
CSI score, waarbij een rechtszijdig CVA tot een hogere CSI
score leidde (correlatie coëfficiënt 0.36).
Lichamelijke fitheid was duidelijk gecorreleerd met leeftijd. 
Met het toenemen van de leeftijd nam de lichamelijke fitheid
van de partner af (correlatie coëfficiënt -0.60, bij p<0.01). 

Samenvatting

Doel:
De ervaren belasting van partners van CVA patiënten
in dagbehandeling van het verpleeghuis in kaart te
brengen.

Methode:
35 partners werden telefonisch geïnterviewd. Naast
patiënt- , partner- en situatie kenmerken werden de
subjectieve en objectieve belasting vastgelegd.

Resultaten:
57% van de partners ervoer een zware belasting,
welke samenhing met een rechtzijdig CVA, gemoed-
stoestand van de partner en het aantal extra uit te
voeren zorgtaken.

Conclusie:
Screenen op overbelasting van partners is zinvol
omdat een groot percentage een hoge belasting aan-
geeft.Bij gevonden overbelasting zou het behandelplan
van de patiënt moeten worden uitgebreid met een
begeleidingsplan voor de partner.

Summary:
Caregiver burden experienced by part-
ners of stroke patients attending day
care treatment in nursing homes.

Objective:
To assess the level of burden experienced by partners
of stroke patients attending day care treatment in
nursing homes.

Methods:
35 partners were interviewed by telephone. Apart
from the general characteristics of patients, partners
and their situation,the subjective as well as the objec-
tive weight of caregiver burden were assessed.

Results:
57% of the interviewed partners (average age 74)
experienced significant burden.This burden was signi-
ficantly related to a right hemisphere stroke,the emo-
tional condition of the partner and the number of
additional tasks to be performed.

Discussion:
Since a large percentage of them reported 
significant strain,partners should be screened in order
to identify problem cases.When a partner experien-
ces serious caregiver burden,a partner support sche-
me should be integrated into the patient’s treatment
plan.

Tabel 2: Frequenties positieve antwoorden per item van de
zorgtakenlijst  

Zorgtakenlijst items Positieve antwoorden

Hulp bij uitstapjes, familiebezoek 83%

Sociale ondersteuning 80%

Contacten gezondheidszorg 80%

Hulp bij persoonlijke verzorging 74%

Hulp bij verplaatsen buiten 74%

Regelen hulpmiddelen e.d. 74%

Regelen financiën, verzekeringen 56%

Hulp bij toiletbezoek 50%

Boodschappen doen 46%

Klussen,onderhoud tuin 42%

Hulp bij verplaatsen in huis 41%

Klaarmaken van eten/drinken 35%

Hulp bij eten/drinken 26%

Schoonmaken 23%

Wassen, strijken, naaien 20%

Verzorgen, spelen met de kinderen 9%
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De gemoedstoestand van de partner was negatief gecorreleerd
met de duur van het geven van zorg (correlatie coëfficiënt –0.39
bij p<0.05). Dit betekent dat bij langer gegeven zorg, er door
deze partner minder emotionele problemen als angst en neer-
slachtigheid, werden gerapporteerd. Een hogere CSI score hing
tenslotte significant samen met een minder goede gemoedstoe-
stand (correlatie coëfficiënt 0.42, p<0.05).Tussen lichamelijke
fitheid en de CSI en tussen lichamelijke fitheid en gemoedstoe-
stand konden geen significante verbanden worden aangetoond. 

DISCUSSIE

Dit is de eerste Nederlandse studie naar belasting van partners
van CVA patiënten vanuit de verpleeghuissector. Iets meer dan
de helft van de partners ervoer een zware belasting. Deze belas-
ting hing samen met het aantal extra zorgtaken dat de partner
verrichtte sinds het CVA, met een rechtszijdig CVA en met een
sombere gemoedstoestand van de partner. Verder vonden we
dat naarmate er langer mantelzorg gegeven werd, de gemoeds-
toestand van de partner beter was.

Mantelzorg een vrouwenprobleem 
Het hoge percentage vrouwen dat deelnam aan ons partner
onderzoek is een weerspiegeling van de Nederlandse situatie
zoals die ook uit andere onderzoeken naar mantelzorgers blijkt.
Mantelzorg wordt voornamelijk door vrouwen gegeven.11, 12

Onder verzorgers van ouderen bedraagt het percentage vrou-
wen (partners, dochters en schoondochters) twee maal zo veel
als mannen. 13

Ervaren belasting
57% van de partners ervoer, gemiddeld meer dan 5 jaar na het
CVA, een  zware zorglast (CSI groter of gelijk aan 7). Dit is ver-
gelijkbaar met de gegevens uit de Fupro-mantelzorg studie
(52%, na 1 jaar). 3 Ook op langere termijn is dus de door part-
ners ervaren belasting hoog. De chroniciteit van dit probleem
wordt ook in de literatuur gesuggereerd.4, 8

Samenhang tussen ervaren subjectieve en 
objectieve belasting 
In dit onderzoek bleek dat ervaren belasting sterk samenhing
met het aantal uit te voeren zorgtaken. Exel et al.2 toonden aan
dat het aantal zorgtaken sterker samenhangt met ervaren belas-
ting dan de totale tijd die aan het verlenen van mantelzorg
wordt besteed. Opvallend hoge scores werden gevonden bij
taken die zeer beperkend zijn voor de mantelzorger, zoals het
bieden van hulp bij persoonlijke verzorging en toiletgang en
het verplaatsen buiten. Dit betekent immers dat de mantelzor-
ger 24 uur per dag beschikbaar moet zijn. Dit draagt bij tot een
hogere subjectieve belasting.2, 14 Dat door de overgrote meerder-
heid van de door ons onderzochte partners de dagbehandeling
als een verlichting van de zorg ervaren wordt, is in dat kader
dan ook goed voorstelbaar. Ook Koopmanschap et al 10 vonden
dat er grote vraag is naar respijtzorg, zeker bij partners die
hoog scoorden op de CSI. In dit licht bezien is het vreemd dat
de partners aan gaven geen behoefte te hebben aan extra hulp.
Mogelijk heeft men niet zozeer behoefte aan extra hulp bij het
uitvoeren van de zorgtaken, maar is begeleiding bij het plannen
ervan meer gewenst.2 Vooral bij meer organisatorische taken
zoals hulp bij uitstapjes, contacten met de gezondheidszorg en
het regelen van hulpmiddelen en dergelijke, zou ondersteuning
door bijvoorbeeld maatschappelijk werk gewenst kunnen zijn.

Samenhang patiënt/partnerkenmerken en 
ervaren belasting 
Het gevonden verband tussen een CVA in de rechter hemisfeer
en een hogere score op de CSI van de mantelzorger, kan
samenhangen met het vaker voorkomen van gedragsverande-
ringen en inzichtsbeperkingen bij deze patiënten. Het is bekend
dat patiëntgebonden factoren kunnen meespelen in de mate
waarin de door de mantelzorger gegeven zorg als belastend
wordt ervaren. Factoren als de ernst van het CVA, het aantal
fysieke en cognitieve beperkingen en stemming werden in deze
studie niet meegenomen.2,8 Kenmerken van partners zelf spe-
len ook een rol in de ervaren zorglast.2, 5, 6, 8 Zoals in andere stu-
dies vonden ook wij dat een sombere gemoedstoestand positief

Tabel 3: Verband tussen patiënt, partner, en situatiekenmerken met de ervaren zorglast en welzijnskenmerken 
(Spearman correlaties) 

CSI Lich. Fitheid Gemoedstoestand

Geslacht partner -.14 .07 .25

Leeftijd partner -.20 -.60** -.10

Type CVA

Infarct/Bloeding -.09 -.07 .05

Hemisfeer (re) .36* -.05 .30

Aantal zorgtaken .55** .29 .09

Hulp thuiszorg -.16 .25 -.09

Duur zorg -.18 -.20 -.39*

*significant bij p<0.05, **significant bij p<0.01  Spearman correlaties geven het verband aan tussen twee variabelen met ordinaal
meetniveau, het teken (+ of -) geeft de richting van het verband aan.
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correleert met een hogere ervaren zorglast.4, 14 Andere factoren
zoals een passieve copingstijl en intrinsiek optimisme hebben
we in deze studie niet onderzocht.4, 6 De negatieve correlatie
tussen de duur van de zorg en de gemoedstoestand van de
mantelzorger, kan impliceren dat “mantelzorg went”. Het zou
overigens ook een “healthy caregiver” effect kunnen zijn.
Immers, bij partners die depressief worden is de kans groot dat
de patiënt opgenomen wordt in een verpleeghuis. Deze part-
ners kunnen dan niet meer onderzocht worden als mantelzor-
ger voor een thuiswonende patiënt.

Reactivering, dagbehandeling, dagopvang en de
mantelzorger
De rol van het verpleeghuis in de reactivering van CVA patiën-
ten heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Veel ver-
pleeghuizen maken deel uit van een zorgketen of stroke service,
waarin wordt samengewerkt met de stroke-unit van een zieken-
huis en een revalidatiecentrum.15, 16, 17 Recent werd door
Nijmeijer et al16 aangetoond dat bij tijdige en juiste verwijzing
het voor patiënten binnen het verpleeghuis mogelijk is kortdu-
rend te reactiveren. Of ontslag mogelijk wordt is voor een groot
deel afhankelijk van de mantelzorger. Het doel van dagbehan-
deling is de patiënt dusdanig te reactiveren dat deze (zo lang
mogelijk) thuis kan blijven wonen. Respijt voor de partner,
doordat de patiënt een aantal uren dagbehandeling krijgt, is in
deze een gunstige bijkomstigheid, maar geen doel op zich. Wil
men het eerdergenoemde doel van de dagbehandeling behalen,
dan kan de mantelzorger echter niet buiten beschouwing wor-
den gelaten. Als de mantelzorger overbelast is, loopt de patënt
risico op opname in een verpleeghuis. Het is dan ook van
belang in alle fasen na het CVA actief te screenen op overbelas-
ting van de mantelzorger. De CSI is een bewezen bruikbaar en
eenvoudig instrument om op overbelasting te screenen en kan
gemakkelijk in de dagbehandeling worden geïmplementeerd.7, 10

Bij gevonden overbelasting van de partner, past het binnen het
behandelplan van de patiënt deze partner te begeleiden. Deze
begeleiding kan vanuit het verpleeghuis worden geboden in
nauwe samenwerking met de huisarts en thuiszorg. Het CIZ
zou dan, ten behoeve van de ondersteuning voor de mantelzor-
ger, extra uren Ondersteunende Begeleiding moeten indiceren. 

Beperkingen van het onderzoek
Ons onderzoek is uitgevoerd bij een kleine populatie van 35
partners. Echter, onze resultaten komen overeen met andere
mantelzorgstudies met een groter aantal partners. Doordat de
partners werden geïnterviewd door medewerkers van het ver-
pleeghuis zelf, zijn er mogelijk sociaal wenselijke antwoorden
gegeven. Dit geldt m.n. voor de vraag of dagbehandeling als
verlichting wordt ervaren, maar mogelijk ook voor de vraag of
er behoefte is aan meer hulp.

CONCLUSIE

De helft van de partners van CVA patiënten in dagbehandeling
van het verpleeghuis ervoer een hoge zorglast. Deze zorglast
hing samen met het aantal zorgtaken, de gemoedstoestand van
de partner en de aangedane hemisfeer van de patiënt. Om deze
groep mantelzorgers te kunnen identificeren is screenen nood-
zakelijk. De CSI is een eenvoudig instrument en bleek ook in
deze populatie bruikbaar. Bij gevonden overbelasting kan het
behandelplan van de patiënt worden uitgebreid met een bege-
leidingsplan voor de partner.
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