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Dus:    Op zoek naar: 

Een instrument met een voorspellende waarde voor:

Het einde van de mantelzorg met als doel preventie van:

Overbelasting 
                                    en

                                                    Crisissituaties



V o l h o u d t ij d
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Doelstelling
Aantonen van de haalbaarheid, validiteit en toegevoegde waarde
van volhoudtijd als concept en als instrument voor praktijk, onderzoek
en besluitvorming in de dementiezorg.
 
Concept 
Volhoudtijd wordt gedefinieerd als de periode dat mantelzorgers in staat zijn 
hun zorgtaken voor de naaste met dementie vol te houden; 
de lengte van die periode wordt beïnvloed door een combinatie van factoren.

Instrument
Als de situatie blijft zoals die nu is, hoe lang kunt u de zorg dan nog aan?

NB. Vandaag richt ik mij op de praktische bruikbaarheid van volhoudtijd
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Ontwikkeling zorgsituaties
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Volhoudtijd (n = 223)
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n =93 / 42%

n = 130 / 58%

n = 87 / 39%

n = 43 / 19%

n = 12 / 5%



Opname    43
Overleden 21
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Overleden 21

N= 198
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64 (80%)
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16  58 (49%) 60

t 0
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Voorspellende waarde 

            Ja                       Nee                Ja                                  Nee
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• Geen verschil tussen mannen en vrouwen bij een VHTD van < 1 jaar.
• Bij partners komt kun voorspelling van een VHTD minder vaak uit.
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Determinanten van Volhoudtijd 



Behoeften aan aanvullende ondersteuning

Top 3 in prioriteitsvolgorde:

1. Hulp bij het mantelzorgen              45%               
           (w.o. hulp bij het huishouden)  

2. Respijtmogelijkheid                          35%
3. Emotionele ondersteuning              20%
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Participatieconsequenties 

Mensen met een betaalde baan
3 % is gestopt met werken en
20 %  is minder gaan werken 

Mensen die vrijwilligerswerk doen
43 % minder vrijwilligerswerk

Mensen met een hobby
40 % is gestopt

Extra kosten gemaakt?
Ja bij 40 % is daar sprake van



Evaluatie opnamebeslissing
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Opnamebeslissing wordt gefaseerd genomen
• Op het moment van de opname indicatie
• Op het moment dat er een plaats beschikbaar is

Classificatie opname door mantelzorgers
• Te vroeg
• Te laat (zonder dat dit heeft geleid tot een crisissituatie)
• Op tijd
• Het niet meer in de hand hebben (crisisopname)

Crisopname deden zich voor in situaties waarbij de mantelzorger een 
volhoudtijd had opgegeven van minder dan een half jaar

Aanbeveling
Van logistiek gestuurd  naar mantelzorg gestuurd opnameproces
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Economische aspecten

• Besparing door uitstel opname:
    6 maanden x 30 dagen x € 200 = € 36.000
• Kosten thuiszorg bij uitstel opname
    50% van intramuraal = € 18.000

Besparing bij groei van 10.000 mensen met 
dementie per jaar:
    18.000 x 10.000 = €  180 miljoen
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Volhoudtijd
• Meet de grens van de mantelzorg
• Meet toekomstige disbalans draagkracht en draaglast van mantelzorgers

Vragen naar volhoudtijd 
• levert een toekomstgericht gesprek op en
• biedt kansen voor preventie door tijdige ondersteuning.
 
Resultaten toepassen van Volhoudtijd: 
• Voorkomt overbelasting van mantelzorgers
• Vermindert crisissituaties / -opnamen in verpleeghuizen
• Bevordert kwaliteit van leven van mantelzorgers en hun naaste met dementie.
• Bespaart jaarlijks ca. € 200 miljoen

Samenvatting
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Toegift

Vijf profielen van mantelzorgers

van naasten met dementie

in volgorde van volhoudtijd
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1. Kunnen de zorg goed aan

2. Ondersteuning nodig maar willen wel zelf de regie blijven voeren

3. Mantelzorg is zwaar, maar krijgen veel steun uit de omgeving

4. Mantelzorg is zwaar en vinden weinig steun uit de omgeving

5. Overbelast kunnen de zorg niet langer volhouden. 

Mantelzorgprofiele
n
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