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Het zorgnetwerk van informele en formele zorg
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Kwaliteit van leven:

Liefde en vriendschap
Denken aan de toekomst

Dingen die waardevol doen 
voelen

Genieten en plezier 
hebben

Onafhankelijkheid

Zoeken naar meer of andere hulp:
Contact maken naar hulp in de buurt 

(niet via organisaties)
Contact maken naar clubs en 

organisaties

Het met elkaar eens worden over steun:
Samen beslissen en anticiperen

Dilemma’s bespreken
Wederkerigheid benutten

Onderling versterken van gedrag:
Herkennen ‘besmetting’

Feitelijke
steun

(advies/informatie
praktisch

emotioneel)

Ervaren steun

Potentiële steun 
(zorgpotentieel)

Aangrijpingspunten om het netwerk te 
benutten vanuit: Ervaren 

gezondheid



Methode van onderzoek

•Studie 1: Mixed methods studie omtrent lokale netwerken van zorg-, welzijns organisaties

•Studie 2: Interview studie met 18 zorgnetwerken; oudere, informeel zorger, formeel zorger

•Studie 3: Intervention mapping: Opzet training en handvatten ondersteuning 
zorgnetwerken

•Studie 4: Bruikbaarheidsstudie: formele zorgverleners krijgen training en testen handvatten 
in hun zorgnetwerken
De bruikbaarheidsstudie loopt nog, je kunt meedoen, zie: 

https://www.han.nl/opleidingen/post-hbo/samenwerken-in-zorgnetwerken-van-
thuiswonende-ouderen



Onderliggende principes om het netwerk beter te 
benutten

Wie betrek je?
Huidig netwerk

Heeft gevolgen voor…
Heeft toegevoegde waarde

ik

Gouden
driehoek

Oudere + Partner

Informele 
zorg

Formele 
zorg



‘Ik wist altijd wel dat ikiets
moest doen met ecogram en 
zo, maar ik wist nooit wat. 
Nu heb ik allerlei ideeën wat 
ik kan doen om het in dit 
zorgnetwerk beter te 
maken’

Deelnemer bruikbaarheidsstudie



ZORGNETWERK

AFSTEMMEN

NAVIGEREN

WEDERKERIGHEID
GELIJKWAARDIGHEID

Weet ik wie in het zorg netwerk zitten?
Wat willen we verbeteren?

Hoe doen wij het in dit zorgnetwerk?
Welke acties hebben zin?

Zorgnetwerk in beeld
Vragenlijst kwaliteit van leven en

gezondheid
Analyse netwerkfunctioneren

Netwerktype

Zie ik een probleem?
We moeten het er samen over hebben

Met deze mensen komen we altijd op hetzelfde uit

Beslissen in het zorgnetwerk
Wie betrek je? Kans-netwerk

We moeten meer hulp hebben
We moeten andere hulp hebben

Waar vind ik andere hulp?

Hoe gaan we met elkaar om?
Benutten we elkaar?

Zoeken via de oudere
Plezierige activiteiten
Zoeken via verbinders

Beeld wederkerigheid
Gelijkwaardigheid-scan

HANDVATTEN in het werkboek



Voorbeelden
van het 
werkboek



Over kwaliteit 
van leven en 
gezondheid



Samen beslissen in het zorgnetwerk
= Het eens worden over die oplossing waaraan je steun kunt
geven
• Allemaal te maken met ‘die eigenwijze oudere’

• Informele zorg en formele zorg gescheiden werelden

• Samen beslissen is omgaan met dilemma’s

• Anticiperen is moeilijk; ‘ik wil niet denken over het doemscenario’

•Aanpassingsvermogen netwerk en geen conflict zijn beste voorspellers voor 
besluitvorming waar partijen tevreden over zijn, belangrijker dan network size. Voorkomen 
ook depressie bij oudere (Smerglia 1997)

•Een gefocuste besluitvormingsstijl helpt, evenals positieve methoden om conflicten te 
beslechten en oplossingen te vinden (Lieberman 1999)

•Tijd van informeel zorger met formeel zorger is belangrijk voor informele zorg om te 
kunnen participeren in besluitvorming (Petriwsky 2014)

•Gezondheidsvaardigheden oudere, met onderliggend wederkerig kunnen zijn (de Wit 
2017)



Het probleem verkennen en delen: breng alle perspectieven in 
beeld

Wat is het probleem volgens

de Oudere

Wat is het probleem volgens de 

Informele zorg

Wat is het probleem volgens de 

Formele zorg

Waarover moet worden besloten volgens…



Zoeken naar hulp in de buurt
Zoeken naar clubs en organisaties

• Informele zorg niet altijd bekend met (woon)omgeving  oudere

•We vragen de oudere en informele zorg niet wat zij wel weten van contacten

•Formele zorg; navigeren is geregeld via organisaties (vrijwilligers e.d.)

•We zoeken in de bekende kring; niet via…

•Als individuele oudere aansluiten bij een club is moeilijk

•Wijdere cirkel van contacten wordt kleiner als je ouder wordt (Antonucci 2001). 

•Contacten met wijdere cirkel belangrijk om status te bevestigen en gevoel waardevol te zijn 
(Bruggencate 2018)

•Opgebouwd sociaal kapitaal als oudere; ouderen selecteren meer, afhankelijk van 
emotionele behoeften (Carstens 1993).

•Ouderen met dementie ervaren sociale barrieres en sociaal stigma (onzekerheid, 
schaamte), hierdoor vermijden zij sociale situaties (Donkers 2018)



Wederkerigheid

•Niet gebruikelijk om naar wederkerigheid van oudere te kijken; oudere wordt afhankelijk gemaakt
•Zowel oudere als informele en formele zorg: Niet weten hoe/kunnen iets terug te doen
•De oudere denkt de helper een plezier te doen door zich te laten helpen
•Ongelijkwaardige relatie
•Voor hulpverlener: Sneller om het zelf te doen
•De zorgverlener vindt krijgen moeilijk
•Formele zorg: oudere wordt als ziekte/invaliditeit gezien ipv als mens: is ander denkkader dan 
relatie

•Wederkerigheid = je waardevol voelen (Makai 2011)
•Ouderen voelen zich onafhankelijker als ze iets terug kunnen doen (Bruggencate 2018). Ouderen
willen hun talenten en vaardigheden gebruiken om oplossingen te vinden voor problemen die zij
en anderen ervaren

•Als de ander de oudere als kwetsbaar benadert, ziet oudere zichzelf ook als kwetsbaar; 
gezondheid en participatie gaan omlaag (Warmoth 2016)



Gelijkwaardigheid of niet? Vraag het de oudere

complete informatie 

geven

keuzes geven gelijkwaardig 

behandelen

Kennis

waarderen

Accepteren van 

hulp van mij 

(wederkerigheid)

Door de 

informele

zorg

1 Ik krijg geen informatie

2

3

4 Ik word volledig 

geïnformeerd

1 Er worden mij geen eigen 

keuzes gegeven

2

3

4 Ik maak altijd mijn eigen 

keuze

1 Ik voel mij niet serieus 

genomen

2

3

4 ik word volledig serieus 

genomen

1 Mijn kennis wordt niet 

gevraagd

2

3

4 Mijn kennis wordt echt 

benut

1. Ze vragen me nooit hen te 

helpen

2

3

4 Ik word uitgenodigd/ 

uitgedaagd een ander te 

helpen

5 ik doe veel voor anderen

Door de 

professional

1 Ik krijg geen informatie

2

3

4 Ik word volledig 

geïnformeerd

1 Er worden mij geen eigen 

keuzes gegeven

2

3

4 Ik maak altijd mijn eigen 

keuze

1 Ik voel mij niet serieus 

genomen

2

3

4 ik word volledig serieus 

genomen

1 Mijn kennis wordt niet 

gevraagd

2

3

4 Mijn kennis wordt echt 

benut

1. Ze vragen me nooit hen te 

helpen

2

3

4 Ik word uitgenodigd/ 

uitgedaagd een ander te 

helpen

5 ik doe veel voor anderen



Wilt U meer weten over dit 
onderzoek en/of deelnemen 
aan de training/ 
bruikbaarheidsstudie?

Zie: 
https://www.han.nl/opleidingen/post-
hbo/samenwerken-in-zorgnetwerken-van-
thuiswonende-ouderen

Wendy.Kemper@han.nl


