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Samenvatting 
Kern- / trefwoorden eindproef:  
(jong)dementie – mantelzorg – psychosociaal – gehechtheid – contextueel - dementieconsulent 

 
Korte samenvatting eindproef: 
Fred is een jonge persoon (64 jaar) met dementie. Zijn echtgenote Mia, zelf nog 
werkzaam buitenshuis, wordt noodgedwongen mantelzorger. Ze vinden vier jaar 
na de diagnose gedeeltelijk een oplossing voor hun praktische problemen in het 
dagcentrum waar Fred overdag naar toe kan. Hun gezamenlijk levensverhaal 
maakt het voor Mia emotioneel zwaar om thuis voor Fred te zorgen. Fred heeft 
tijdens hun huwelijk overspel gepleegd, feiten die hij pas tijdens zijn ziekte aan 
Mia heeft toegegeven. Samen hebben zij twee zonen en een dochter die niet meer 
thuis wonen. De relatie van Fred met de zonen is conflictueus, omwille van 
agressie vroeger. Geen van de zonen komt hierdoor makkelijk tot een vorm van 
solidariteit t.o.v. hun ouders. De relatie met de dochter is niet problematisch, 
maar ook zij komt niet tot ‘zorg dragen’ voor haar ouders. Het familiale netwerk 
waarop Mia kan terugvallen is quasi onbestaande. Dit heeft mede tot gevolg dat 
haar draaglast vele malen groter is dan haar draagkracht. 
 
De veranderingsdoelen situeren zich op drie vlakken. Een eerste doel behelst een 
gezond evenwicht tussen draagkracht en draaglast bij Mia. Zowel de ervaren 
praktische als emotionele problemen dienen aandacht te krijgen. Een tweede doel 
richt zich op de omgeving. Kan het netwerk rond de mantelzorger worden 
uitgebreid? Kunnen de kinderen betrokken worden bij een voor hen gepaste 
manier van zorgverlening? Voor een derde veranderingsdoel wordt er gekeken 
vanuit het contextuele kader. De vier dimensies zijn belangrijk voor de totale 
werkelijkheid, maar vooral de vierde dimensie biedt mogelijkheden tot verandering. 
Erkenning bieden aan alle betrokkenen is een belangrijk aspect dat  in deze familie 
vooralsnog onbestaande is. 
  
Momenteel bestaan over het thema jongdementie nog weinig gegevens. Stilaan 
komt hier verandering in, niet in het minst dankzij inspanningen in Nederland waar 
een aantal jaren geleden de NeedYD-studie (Needs in Young-onset Dementia) 
werd opgestart. Maar er is nog een hele weg af te leggen. Voor de inzichten in 
onze casus hebben we ons vooral gericht op literatuur over zorgbehoevendheid 
van ouderen. Artikels van Lucas, het kenniscentrum ‘zorg en welzijn’ (KU Leuven), 
geven inzichten over problemen bij en kansen voor de mantelzorger. Over een 
(familiaal) netwerk beschikken is een belangrijke factor die de draagkracht 
verhoogt. Dankzij onderzoek van Sara Mahieu (2004, Psychologische 
wetenschappen, KU Leuven) over de impact van onveilige gehechtheid voor latere 
solidariteit t.a.v. ouders, kan het geringe netwerk van Fred en Mia begrepen 
worden. Door de vroegere en huidige conflictueuze relatie tussen Fred en vooral 
de zonen komt dit gezin immers niet tot filiale of parentale maturiteit. O.a. Deltour 
(2005, 2006) wijst op het belang van het verkennen van de ruimere context, de 
totale werkelijkheid, die voor alle betrokkenen kan betekenis verlenen aan hun 
zorggedrag. Kinet (2010) verschaft inzichten over parentificatiegedrag, dat 
eveneens een belangrijke rol speelt bij latere zorgpatronen, zoals in onze casus 
blijkt. 
 
Drie strategieën tot verandering worden gesuggereerd. Een eerste voorstel richt 
zich tot Mia. Een psychosociale benadering zal voor haar een vermindering 
betekenen van de lasten. Enerzijds kan zij informatie verkrijgen om zelf tot 
oplossingen te komen voor haar praktische problemen, anderzijds kan zij haar 
verhaal vertellen om zo ‘op verhaal’ te komen. Deze narratieve zorg zou voor haar 
reeds een hele verbetering betekenen.  



Het tweede voorstel hoopt op een verbetering van de kwaliteit van de relatie 
tussen kinderen en ouders door de communicatie tussen hen op te starten en te 
stimuleren. Dit is een basisvoorwaarde waaruit een (minimale) vorm van zorg van 
de kinderen voor hun ouders kan voortvloeien.  
In een derde verbetervoorstel wordt met behulp van een genogram en vanuit een 
houding van meerzijdige partijdigheid gewerkt aan erkenning voor wat elke 
betrokkene doet en voor ervaren onrecht. Tevens wordt getracht de dialoog op te 
starten waarbij elk zijn aanspraken verwoordt en elkaars aanspraken worden 
beluisterd. Andere mogelijke hulpbronnen binnen of buiten de familie worden 
onderzocht. 
Als overkoepelende strategie zien we een rol weggelegd voor een 
dementieconsulent, die de drie voorstellen in toepassing kan brengen. In het 
ideale geval kan dit gebeuren vanaf of kort na de diagnose, zodat problemen op 
tijd kunnen aangepakt worden en minder aanleiding geven tot escalatie. 
 
De casus, veranderingsdoelen, theorieën en verbeterstrategieën in dit eindwerk 
bewijzen het belang van een vertrouwenspersoon voor gezinnen die met 
(jong)dementie worden geconfronteerd. Een integraal werkende hulpverlener kan 
met voldoende expertise en op een empowerende manier een dergelijk gezin in 
zijn thuisomgeving begeleiden en problemen en oplossingen helpen structureren. 
Het is tevens erg belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben aan wie men 
zijn verhaal kan vertellen, die gedurende het hele traject ketenzorg kan bieden 
zodat een veilig, geborgen gevoel kan ontstaan. Een dergelijke hulpverlener had 
volgens Mia een grote meerwaarde kunnen betekenen voor hen. De financiële 
middelen voor een dementieconsulent per regionaal ‘Expertisecentrum Dementie’ 
zijn echter vanuit het beleid niet in het Vlaamse landschap voorhanden. Kunnen 
we met dit eindwerk misschien mee helpen aan verandering? 
 
E-mailadres: inge.selleslag@telenet.be   
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Inleiding 

 
Tijdens de opleiding gezinswetenschappen geraakte ik meer en meer geïnteresseerd in de kwaliteit 

van leven bij oudere mensen. Opleidingsonderdelen zoals o.a. (gezins)sociologie, geestelijke 

gezondheidszorg,  psychogerontologie, ondersteuning van volwassenen en ouderen met een 

handicap, ontwikkelingspsychologie,... brachten me inzichten bij over deze leeftijdsgroep en hoe 

onze maatschappij hiermee omgaat. In mijn eigen omgeving zie ik eveneens steeds meer en meer 

mensen die op latere leeftijd zorg nodig hebben, zorg die niet steeds voorhanden is. Mijn stage in 

het dagcentrum behorende bij een Woon- en Zorgcentrum (WZC), gespecialiseerd in personen met 

dementie, was voor mij dan ook een logisch gevolg van mijn groeiende interesse in dit onderwerp.  

In dit dagcentrum had ik het geluk om een begeleider (de coördinator) te vinden die de noden in de 

opvang van dementerende ouderen zeer duidelijk begreep. Een gezinswetenschapper in spe was 

volgens haar perfect geplaatst om een functie te vervullen die niet voorzien is in het volledige 

huidige Vlaamse zorglandschap, maar die erg noodzakelijk blijkt. Ik kreeg de opdracht om 

huisbezoeken te doen bij de mantelzorgers en kreeg tevens de vrijheid om deze taak zelf in te 

vullen. Mijn eerste aandachtspunt ging naar de beleving van de mantelzorgers en hun kwaliteit van 

leven. Verder kon ik door de huisbezoeken meer informatie verkrijgen over de context van de 

bezoekers van het dagcentrum zodat betere zorg op maat kon geboden worden door de 

verzorgenden. Een dergelijk vertrouwenspersoon bleek niet bestaande in onze regio maar voor vele 

mantelzorgers een grote opluchting. Het onderwerp voor mijn eindwerk was gevonden!  

Verscheidene mogelijke casussen in het dagcentrum werden bekeken, de problemen die mensen 

met jongdementie ervoeren, raakten me echter het diepst. Een ‘ouderdomsziekte’ die zich 

vervroegd aandient, maakt het voor de betrokkenen erg zwaar. Samen met de coördinator van het 

dagcentrum en Mia, één van de mantelzorgers van een jonge persoon met dementie, werd beslist 

om de gezinssituatie bij Mia en haar echtgenoot Fred te bespreken in dit eindwerk. Het bleek een 

complex verhaal: jongdementie bij Fred gecombineerd met vroegere agressie en overspel van hem 

maakten ‘zorg dragen’ emotioneel bijzonder moeilijk voor Mia en hun kinderen. Vanuit 

verschillende invalshoeken kon deze casus bekeken worden, de volgende drie leken me echter de 

meest interessante om toe te passen op de gezinssituatie van Fred en Mia: de psychosociale 

problematiek bij Mia, gehechtheidsrelaties tussen ouders en kinderen en de totale werkelijkheid 

bekeken door een contextuele bril. 

Het is bijgevolg een eindwerk geworden waarin verschillende aspecten van mogelijke 

gezinsproblematieken aan bod komen. Een eindwerk als afsluiter van de opleiding 

‘Gezinswetenschappen’. 
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Hoofdstuk 1: Beschrijving 
 

1: Een persoon met jongdementie en zijn mantelzorger  

 

1.1: Korte schets van de casus 

Fred is een man van 64 jaar bij wie vierenhalf jaar geleden met grote waarschijnlijkheid Alzheimer 

werd vastgesteld. Voor een echtgenoot en vader van drie kinderen, twee zonen en een dochter, die 

ondertussen op eigen benen staan, kwam dit zeer hard aan. De relatie met de zonen is niet erg hecht 

en stevig omwille van Freds harde aanpak vroeger met hen. De kinderen bieden geen hulp of troost. 

Mia, zijn echtgenote, werkt in de buitenschoolse kinderopvang. Zowel emotionele als praktische 

problemen stapelen zich ook voor haar op. Hun persoonlijke en gezamenlijke levensgeschiedenis 

speelt een grote rol in het moeilijk kunnen aanvaarden en erkennen van de diagnose en het 

opnemen van de nieuwe rol die de ziekte meebrengt. De onzekerheid, onduidelijkheid, angst, ... 

zijn een paar aspecten die het aanvaardingsproces bemoeilijken. Het feit dat Mia geen rijbewijs 

heeft en zelf nog werkzaam is, maakt de situatie niet eenvoudiger. Zij wil haar werk niet opgeven, 

enerzijds uit financiële noodzaak en anderzijds omwille van de emotionele uitlaatklep die zij hierin 

vindt. Bij de diagnose kregen zij informatie over de ziekte, maar niet over opvang voor Fred, 

mogelijke financiële tussenkomsten of psychologische begeleiding.  

Sinds kort komt Fred naar het dagcentrum voor personen met dementie en zit hij tussen vooral 

oudere mensen. ‘s Avonds naar huis terugkeren geeft echter een nieuw probleem: Mia is pas rond 

18.30 uur thuis en Fred kan noch van het busvervoer van het dagcentrum, noch alleen van het 

openbaar vervoer gebruik maken. 

  

1.2: Probleemstelling 

De diagnose van een ziekte die op jonge leeftijd tot dementie leidt, doet een onevenwicht ontstaan 

in draagkracht en draaglast van de mantelzorger, mede door een klein of ongeëxploreerd 

zorgnetwerk.  

 

1.3: Vraagstelling  

Hoe kunnen personen met jongdementie en hun mantelzorgers optimaal ondersteund worden bij 

problemen van psychologische, materiële, financiële en praktische aard vanaf de diagnose en 

tijdens het volledige ziekteproces? (psychosociale invalshoek) 

Wat kunnen kinderen doen om steun te bieden? (psychodynamische invalshoek) 
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Wat betekenen horizontale en verticale loyaliteit bij de diagnose van dementie op jonge leeftijd? 

(contextuele invalshoek) 

 

1.4: Hypothesen 

a: Problemen van psychologische, materiële, financiële en  praktische aard zijn niet van elkaar los 

te koppelen bij de begeleiding van mantelzorgers. (micro- en mesoniveau) 

 

b: Veilige gehechtheid, zowel met kinderen als met partner, vormt een goede basis voor emotionele 

en instrumentele solidariteit bij de confrontatie met jongdementie. 

En: Onveilige gehechtheid of een kwetsbare relatie met kinderen of met partner vormt geen goede 

basis voor emotionele en instrumentele solidariteit bij de confrontatie met jongdementie. 

(microniveau) (naar analogie met Bogaerts, 2007) 

 

c: In Vlaanderen kan te weinig continuïteit van zorg geboden worden aan personen met 

(jong)dementie, familie en mantelzorgers gedurende het volledige ziekteproces. (macroniveau) 

 

Voorgaande hypothesen worden bekeken in de theoretische invalshoeken in hoofdstuk 2 en/of de 

verbetervoorstellen in hoofdstuk 3. Het is niet altijd mogelijk om één hypothese onder te brengen 

bij één invalshoek. 

 

2: Feiten 

 

2.1: Historiek 

Ik leer Fred en Mia kennen tijdens mijn stage in het dagcentrum voor dementerenden waar Fred 4 

maal per week naar toe komt.  

Tijdens huisbezoeken vertelt Mia mij hun levensverhaal, het ontdekken van een eerste symptoom 

van Alzheimer en het verdere verloop. Ook met Fred zelf kan ik een aantal malen een gesprek 

hebben. 

 

Vóór de ziekte 

Freds ouders hadden 4 kinderen: eerst 3 zonen en dan een dochter. Hun vader is 35 jaar geleden 

overleden en sindsdien zijn er conflicten tussen de zonen enerzijds en de moeder en dochter 

anderzijds over geld. Freds moeder, die hoogbejaard en zelf ook dementerend is, verblijft in het 
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Woon- en Zorgcentrum (WZC) waarbij het dagcentrum hoort waar Fred tegenwoordig naar toe 

gaat. Maar Fred en Mia hebben al jaren geen contact meer met haar of met de zus. 

Fred, net 65, was vóór zijn pensioen een politiecommissaris. Hij was een actieve man die zijn job, 

vaak op de moto, graag deed. Ook in zijn vrije tijd reed hij graag ritjes op de moto. Hij was volgens 

Mia liever alleen dan in groep, “een eenzaat” zegt ze over hem. Het huishouden en de opvoeding 

van de kinderen lagen steeds op Mia’s schouders, alhoewel zij ook buitenshuis werkt in de 

buitenschoolse kinderopvang. Jan, de oudste zoon, is momenteel 43 jaar en heeft een vrouw en 2 

kinderen. Pieter, de tweede zoon, is 41 jaar, gescheiden met 3 kinderen. Fien, de dochter, is 30 jaar, 

woont samen met haar verloofde, trouwt volgend jaar en is een ambitieuze carrièrevrouw in een 

groot bedrijf (zie figuur 1).   

                       

Fred Mia 

Jan Pieter Fien 

 
Figuur 1: Familiebanden van de casus schematisch voorgesteld. 

 

Fred heeft geen goede relatie met de 2 zonen, om verschillende redenen. Enerzijds was Fred een 

strenge vader die de harde aanpak niet schuwde. Af en toe vielen er volgens Mia rake klappen, 

vooral naar de 2 zonen. Anderzijds hebben Fred en Mia jaren terug in een zware relatiecrisis 

gezeten, omdat Mia Fred verdacht van een buitenechtelijke relatie, maar Fred heeft dit toen steeds  

ontkend. De twee zonen begrepen niet dat Mia geen echtscheiding vroeg, maar zij twijfelde aan de 

ontrouw en geloofde Fred uiteindelijk in het ontkennen ervan. Voor Fien, de dochter, hebben ze 

zowel de harde aanpak t.o.v. de zonen als de relatiecrisis proberen verborgen te houden en zij heeft 

van de 3 kinderen nog steeds de beste relatie met Fred. 
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Eerste symptoom 

Ongeveer 5 jaar geleden is Fred, net in brugpensioen, thuis een klusje aan het doen. Hij deed dit 

vaker, maar op dat ogenblik merkt Mia apraxie op in zijn handelingen. Als hij stukken van de 

leiding van een afloop weer aan elkaar moet zetten, weet hij niet meer hoe dit moet, hij probeert op 

heel vreemde manieren de verschillende stukken toch tegen elkaar te brengen. Na afspraak bij 

huisarts en specialist, wordt een scan van de hersenen gemaakt waarop ‘een plekje’ wordt 

waargenomen. Het verdict ‘Alzheimer’ valt. Fred en Mia krijgen informatie mee over de ziekte, 

maar geen info over mogelijke begeleiding of ondersteuning voor hen, opvang voor Fred of hoe het 

verder moet. Mia denkt dat ze meteen een kaartje met Freds naam en adres rond zijn hals moet 

binden omdat hij zal verloren lopen, ze zit met allerlei vragen waarvan ze niet weet hoe en waar ze 

er een antwoord moet op krijgen.  

 

Verloop 

Fred blijft overdag alleen thuis terwijl Mia gaat werken. Hij kijkt van ’s ochtends tot ’s avonds 

televisie, komt niet meer uit de zetel. In die periode heeft Fred een hartinfarct en er wordt een stent 

geplaatst. Tot ongeveer twee maanden daarna blijft hij met de auto rijden, maar dan blijkt dat hij 

niet meer weet hoe hij de ruitenwissers moet afzetten. Pieter wil dat Mia de auto verkoopt, zij heeft 

immers geen rijbewijs, maar zij wil dit nog niet omdat Fred steeds veilig thuis komt als hij de baan 

op gaat. Ze beslist wel om zo veel mogelijk het openbaar vervoer te nemen wanneer ze samen 

ergens naar toe gaan. Nog 8 maanden later merkt Mia een terugval op in het cognitief vermogen 

van Fred en wanneer kort nadien de autoverzekering moet hernieuwd worden, besluit ze om dit niet 

meer te doen. Ze zegt aan Fred dat ze evengoed met de bus naar haar werk kan, zodat hij haar niet 

steeds dient weg te brengen. Ze durft hem niet te zeggen dat het niet veilig meer is.  

 

Dagcentrum 

Vierenhalf jaar na de diagnose maakt Mia een afspraak bij ouderenpsychiatrie omdat Fred vaak erg 

zenuwachtig is. Op deze dienst krijgen ze voor het eerst info over de mogelijkheid tot dagopvang 

voor personen met (jong)dementie. Fred wordt ingeschreven en komt er 4 dagen per week naar toe. 

In het dagcentrum werd een veilige, huiselijke omgeving gecreëerd waar een vaste structuur wordt 

geboden. Dit is belangrijk voor een veilig en geborgen gevoel. De bezoekers worden gestimuleerd 

en gemotiveerd om deel te nemen aan de activiteiten. Freds eerste dag in het dagcentrum is ook 

mijn eerste dag als stagiaire daar. Ik heb een gesprek met hem over de ziekte, Mia, zijn kinderen, 

gevoelens, zijn vroeger werk, zijn vrije tijd, ... Ik begeleid hem (en anderen) bij activiteiten in het 

centrum: hij helpt dagelijks bij het dekken van de tafel en het afruimen van de borden, zaken die hij 
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thuis nooit gedaan heeft. Zijn desoriëntatie en apraxie zijn wel dermate dat hij borden en bestek 

vaak verkeerd legt, maar hij raakt hierdoor niet gefrustreerd. Dit blijft hij doen gedurende ongeveer 

6 weken, daarna wil hij niet meer. Aan andere activiteiten blijft hij wel nog steeds deelnemen: 

luisteren naar de voorgelezen krant, deelnemen aan activiteiten voor de jongdementerenden (8 à 11 

personen), bijvoorbeeld fitnessen.  

 

’s Ochtends kan Fred met het busvervoer van het dagcentrum thuis worden opgehaald, ’s avonds 

kan hij echter niet naar huis met dit vervoer, aangezien hij dan al rond 17 uur zou thuiskomen en 

Mia pas rond 18.30 thuiskomt van haar werk. Er wordt eerst geopteerd om een gewone taxi in te 

schakelen. De mensen van het taxibedrijf komen echter soms te vroeg, vaak te laat, zijn weinig 

empathisch, de rit is erg duur. Mia is hierdoor erg van streek en belt haar klachten door naar het 

dagcentrum, ze weet niet wie anders haar kan helpen. Er wordt samen met haar uitgekeken naar een 

andere oplossing. Die wordt gevonden bij de ‘Dienst Aangepast Vervoer’ (DAV) en zij schakelt 

hen in voor de avondrit. Op woensdag werkt Mia niet en kan Fred thuisblijven. 

  

Praktische zaken 

Kort vóór hij start in het dagcentrum, zegt Mia Freds GSM-abonnement op omdat hij vaak belt 

zonder aanleiding, ook zijn identiteitskaart krijgt hij niet mee uit schrik dat hij deze zou verliezen, 

zijn bankkaart ontneemt ze hem en ze neemt contact op met de sociale dienst van hun mutualiteit 

op aanraden van het dagcentrum. Een maatschappelijk werker van de mutualiteit begeleidt haar 

verder in de zoektocht naar tegemoetkomingen en premies waarop ze recht hebben en al een hele 

tijd hadden. Ze gaat tevens naar de notaris om financiële zaken te bespreken. Voor zijn verjaardag 

koopt Mia een nieuw horloge, het uur kan hij nog steeds aflezen. 

 

Na 2 maanden in het dagcentrum 

Fred heeft veel hallucinaties, hij ziet en hoort allerlei dingen die er niet zijn. Hij neemt hiervoor 

medicatie (Seroquel) die hem erg slaperig maakt, waardoor hij ’s nachts het toilet niet op tijd vindt 

en Mia wakker maakt om alles terug netjes te maken. Een aantal weken na de start in het 

dagcentrum is hij gepreoccupeerd met gedachten over buitenechtelijke relaties. In het dagcentrum 

spreekt hij vol trots hierover met de coördinator en met mij. Hij heeft het over verschillende 

vrouwen met wie hij relaties heeft gehad. Hij vraagt me tevens wat mijn man over ‘onze relatie’ 

vindt. In deze periode geeft hij aan Mia toe dat hij vroeger wel een buitenechtelijke relatie heeft 

gehad, iets wat hij eerder steeds ontkend heeft.  
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De zus van Fred, met wie hij al tientallen jaren geen contact meer had, komt haar moeder 

regelmatig in het WZC bezoeken en verneemt dat haar broer een bezoeker is in het dagcentrum. Op 

een bepaalde dag bezoekt ze hem in het dagcentrum. Fred is enorm geëmotioneerd en valt zijn zus 

om de hals, terwijl hij vraagt of hun moeder nog steeds kwaad is op hem. Ze hebben een rustig 

gesprek. De volgende dag telefoneert Mia naar de verantwoordelijke van het dagcentrum om te 

zeggen dat de zus moet buiten gehouden worden uit het centrum, want dat Fred ’s avonds heel 

opgewonden was door dit bezoek. Hij kan dit weerzien niet aan volgens Mia. 

Fred wordt steeds minder en minder actief in het dagcentrum. Thuis wordt het moeilijk om zich 

alleen aan te kleden, Mia moet hem hier dagelijks bij helpen om op tijd klaar te zijn tegen wanneer 

het busvervoer van het dagcentrum hem ophaalt. Mia en Fred gaan nog zelden weg, alhoewel ze 

vroeger regelmatig op restaurant gingen. De kinderen komen bijna niet meer langs als Fred thuis is. 

Jan mailt soms wel naar Mia om te vragen hoe het met Fred gaat, Pieter komt Mia af en toe 

uithalen om boodschappen te doen, maar komt niet binnen tot bij Fred. Fien komt haar was en strijk 

afzetten of ophalen en ziet Fred dan wel. 

 

2.2: De betrokkenen, hun perspectief, hun rol 

Fred 

Ik leer Fred kennen in het dagcentrum op zijn eerste dag aldaar. Hij ziet er uit als een erg verzorgde 

man, die er netjes gekleed bij loopt. Mia is met hem meegekomen, ze hebben het openbaar vervoer 

genomen. Ze komen op het eerste zicht over als een sterk koppel, zorgzaam voor elkaar. Wanneer 

Mia terug naar huis vertrekt, zijn ze beiden geëmotioneerd, maar bij Fred verdwijnt dit vlug als ik 

hem meeneem naar buiten om hem tijdens een wandeling op zijn gemak te stellen. Hij wordt 

rustiger door het praten in een één-op-één situatie. Ik merk bij Fred woordvindingsproblemen 

waardoor hij begint te huilen, hij springt van de hak op de tak in zijn verhaal, vergeet wat hij aan 

het vertellen is om dan verder te vertellen over iets volledig anders. Hij is gedesoriënteerd in tijd: 

hij vertelt over zijn dochter die de zaterdag erop zou trouwen, maar dit blijkt nadien pas volgend 

jaar te zijn. Hij weet niet welke dag het is, welk seizoen, ... Ook gedesoriënteerdheid in de ruimte 

valt op bij Fred: we maken een wandeling in de tuin maar hij ziet niet dat we een ronde toer maken 

waardoor we op het einde weer uitkomen waar we begonnen zijn, bij de voordeur van het 

dagcentrum. Ook tijdens het dekken van de tafel voor het middagmaal, is dit merkbaar: ik ga voor 

om de gewone borden op tafel te zetten, hij volgt me met de soepborden maar zet deze meestal niet 

op het gewone bord. Aan een hoek van de tafel weet hij niet hoe hij rond de tafel moet gaan. Bestek 

leggen en drinkglazen zetten blijken eveneens moeilijk, maar omdat ik hem hierbij help, voelt hij 
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zich veilig en raakt niet gefrustreerd. Tevens is hij erg onzeker, zowel in zijn praten als in zijn 

handelen en verontschuldigt hij zich telkens hij denkt iets fout te zeggen of te doen.  

Hij vertelt me bij het eerste gesprek over zijn ziekte, Alzheimer. Ik hoor dat hij nog een ziektebesef 

heeft en dat hij het erg zwaar vindt om hiermee om te gaan. Hij weet niet hoe lang geleden de 

diagnose gesteld is, maar wel dat het een aftakelingsproces betreft waardoor hij steeds minder zou 

kunnen. Als hij over zijn familie praat, gaat het meestal over zijn vrouw of dochter. Ook de 

verloofde van Fien brengt hij regelmatig ter sprake, maar hij vertelt erover alsof deze zijn zoon is. 

Wanneer ik vraag naar zijn zonen, ontwijkt hij dit door over iets anders te beginnen. Kort voor ons 

gesprek heeft Fred opnieuw een aanvaring met Pieter gehad, de jongste zoon. Er waren scherpe 

woorden gevallen en Fred is hierover erg verdrietig en schaamt zich ervoor. Alhoewel Mia 

aangegeven had dat hij een eenzaat was, zoekt hij steeds mijn nabijheid in het dagcentrum. Hij ziet 

mij als zijn vertrouwenspersoon. Als ik met andere bezoekers bezig ben, zoekt hij oogcontact. Als 

ik even niet bij hem ben, vraagt hij me nadien of ik kwaad ben op hem. Hij betrekt alles op zichzelf. 

Een ander voorbeeld hiervan is wanneer we de deur van de living, die meestal open staat zodat de 

bezoekers vrij kunnen rondlopen, even afsluiten omdat er iemand anders zeer onrustig is. Hij vertelt 

dan ’s avonds aan Mia dat hij opgesloten wordt.  

Hij weet dat hij geen auto meer mag besturen maar vindt het veel erger dat hij geen GSM meer 

heeft. “Ze nemen me alles af”, zegt hij meer dan eens tijdens de eerste dagen. Wanneer ik met hem 

in magazines over moto’s kijk, wat toch steeds een grote hobby is, bespreekt hij modellen, merken 

en prijzen, de ‘koude’ feiten, maar heeft verder weinig interesse om er over te vertellen, hij toont 

geen ‘vurige’ geboeidheid in het onderwerp. 

Fred komt de eerste weken zeer graag naar het dagcentrum. “Ik ben een heel ander mens geworden, 

iedereen zegt het: mijn vrouw, de buren.” Nadien vermindert zijn interesse om te helpen in het 

dagcentrum, hij zondert zich meer af, gaat soms alleen in de stille ruimte zitten. Hij blijkt 

gepreoccupeerd met gedachten over buitenechtelijke relaties. Hij zegt dat hij een verhouding heeft 

en dat hem dat heel gelukkig maakt, maar hij is erg verward: elke dag van de week vertelt hij een 

verhouding te hebben met een andere vrouw. Als ik hem vraag wat Mia hiervan vindt, antwoordt 

hij dat zij dit weet en wil er verder niets over kwijt. 

 

Mia 

Volgens Mia was Fred vroeger erg achterdochtig. Ze hadden vaak woorden. Hij was een 

gestresseerd en zenuwachtig man die geen verzorgend karakter had. Zij besluit dit uit het feit dat 

toen zij zelf ooit in het ziekenhuis lag, hij haar niet kwam bezoeken. 
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Mia vindt dat ze geen gemakkelijk leven heeft gehad. Het overlijden van haar eigen moeder, de 

scheiding van Pieter en de ziekte van Fred volgden elkaar op. Telkens ze over iets heen was, volgde 

een nieuwe tragische gebeurtenis. De ‘vermeende’ ontrouw van Fred was voor haar eveneens een 

donkere periode. 

Mia heeft het gevoel er alleen voor te staan vanaf de diagnose. Ze kregen toen infobrochures over 

de ziekte, maar verder geen info over ondersteuning of hulp. Ze geeft de noodzaak aan van één 

aanspreekpunt vanaf het moment dat de ziekte wordt vastgesteld. Zowel op emotioneel en praktisch 

vlak als vanuit financieel oogpunt had zij vanaf het begin iemand kunnen gebruiken die hen 

ondersteunde en begeleidde. 

 Emotioneel zijn voor haar de voorbije jaren sinds de diagnose zeer zwaar geweest. Ze wist niet wat 

de ziekte inhield en die onzekerheid en onduidelijkheid beangstigden haar. Ze ging een paar maal 

naar een psycholoog, maar vond het te duur voor wat het haar hielp. Ze heeft een collega op het 

werk met wie ze kan praten, dat vindt ze meer deugddoend dan een sessie bij de psycholoog. Van 

de kinderen krijgt ze geen hulp of steun. “Ik ben enkel goed om te strijken”, zegt ze over hen. 

Ondersteuning op praktisch vlak bij en na de diagnose beperkte zich tot info over de ziekte en geen 

informatie omtrent dagcentra of opvang, tegemoetkomingen, mantelzorgpremie, ... Pas 4,5 jaar na 

de diagnose worden zij over de mogelijkheid tot dagopvang ingelicht en over financiële 

tegemoetkomingen. Een ander praktisch probleem dringt zich op als Fred naar het dagcentrum 

begint te gaan, maar niet met het busje kan naar huis gebracht worden omdat Mia dan nog niet thuis 

is van haar werk. Mia is door dit probleem heel aangedaan. Vanuit het dagcentrum vinden we 

samen met haar een oplossing, de DAV. 

Financieel blijkt de ziekte van Fred een zware dobber. Al het geld dat Mia verdient, gaat op één of 

andere manier naar de ziekte van Fred. 

Mia beschrijft tegenstrijdige gevoelens bij zichzelf over Freds hartinfarct, een aantal maanden voor 

de start in het dagcentrum. Enerzijds wou ze hem niet kwijt, anderzijds zouden er heel wat 

toenmalige en toekomstige problemen verdwenen zijn als Fred er niet meer zou zijn. Ze ging hem 

in deze periode toch dagelijks bezoeken in het ziekenhuis, de dokters vertelden haar achteraf dat dit 

zijn gezondheid ten goede was gekomen. 

In hun huwelijksrelatie blijft er volgens Mia weinig vriendschap over. Ze ziet de oplossing hiervoor 

in het meer gescheiden zijn van elkaar: Fred kan overdag naar het dagcentrum, zij kan gaan werken, 

elkaar enkel ’s avonds zien, kan ze wel aan. Ze hoopt dat de relatie op die manier beter wordt. Hun 

relatieproblemen laat ze rusten. Haar wantrouwen van vroeger over een buitenechtelijke relatie, die 

hij steeds had ontkend, blijkt uiteindelijk terecht. Gedurende ongeveer een week is ze hierdoor erg 

emotioneel. Ze beslist echter dat ze een zieke man niet kan verlaten. “Als hij gezond was, had ik 
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hem nu waarschijnlijk wel verlaten, maar die andere vrouw gaat hem nu ook niet meer willen”, zegt 

ze hierover.  

Mia is gelukkig dat Fred overdag kan opgevangen worden in het dagcentrum, ze ziet dat hij graag 

komt en dat stelt haar tevreden. Ze vindt hierin een gedeeltelijke oplossing voor de problemen die 

zij tegenkomen. Ze is zeer verrast dat hij in het begin zo veel helpt bij het dekken en afruimen van 

de tafel, maar beseft dat dit na een paar weken veel minder gebeurt, hij vertelt haar dit ’s avonds 

zelf.  Ze begrijpt dat hij de gebeurtenissen van overdag niet steeds meer correct vertelt zoals het is 

voorgevallen, of dat hij de dingen soms verkeerd interpreteert. Ze is zeer opgelucht dat ze weer wat 

tijd voor zichzelf heeft, ondanks haar onzekerheid in het begin over zijn komst naar het dagcentrum. 

Ze dacht toen dat andere mensen haar lui zouden vinden omdat ze niet zelf voor haar zieke man 

zorgde. Deze gedachten heeft ze ondertussen van zich af kunnen zetten. Tijd voor zichzelf betekent 

ook dat ze kan blijven werken, iets wat ze had moeten opgeven als er geen opvangmogelijkheid 

voor Fred was. Ze zou ondertussen op brugpensioen kunnen gaan, maar wil niet omdat ze haar 

werk nodig heeft als een emotionele uitlaatklep en tevens voor het financiële aspect. Ze vindt de 

opvang zeer duur maar wil er voor gaan werken. Hierbij komen de medische kosten en medicatie, 

het busvervoer en vervoer met DAV. Vanuit het dagcentrum maken we haar attent op de 

mantelzorgpremie waarvoor zij contact moet opnemen met de mutualiteit. Zij meent dat zij reeds 

geruime tijd recht had op deze premie, maar niemand heeft haar eerder op de hoogte gebracht. Ze 

vindt dat ze geld verloren heeft doordat men haar dit niet eerder heeft verteld. De sociale dienst van 

de mutualiteit heeft haar nu ook verteld dat ze best contact opneemt met een notaris om te bekijken 

wat nodig is om niet voor verrassingen komen te staan i.v.m. financiële kwesties, en hiervan is zij 

danig geschrokken. Ze vindt zichzelf eerst niet klaar om deze stap te zetten, maar beslist later om 

toch een afspraak te maken bij een notaris omdat ze beseft dat het ooit misschien wel nodig zal zijn. 

Ze wil voorbereid zijn voor later. Over dit denk- en beslissingsproces zegt ze: “Alles wordt van 

Fred afgepakt: moto, auto, GSM, identiteitskaart, bankkaart, en nu moet ik ook naar de notaris...” 

Ze geeft wel aan dat Fred geen geldbesef meer heeft. Aan Fred zeggen dat ze zaken van hem moet 

afpakken omdat het gevaarlijk of noodzakelijk is, doet ze niet. Ze geeft steeds een andere reden, 

zoals wanneer ze de autoverzekering niet meer wou betalen omdat het niet veilig meer was voor 

hem om bestuurder te zijn. “We hebben de auto niet vaak meer nodig, het wordt te duur, we kunnen 

beter met het openbaar vervoer.” Ze is erg blij en trots dat ze hem een nieuw horloge heeft gekocht: 

“Toch iets wat ik hem kan geven!” 

Sinds Fred naar het dagcentrum komt, aanvaardt ze zijn ziekte, zegt ze. Voordien was er wel het 

rationele besef, maar geen emotionele erkenning en aanvaarding. Ze maakt wel een onderscheid: ze 

aanvaardt zijn ziekte als ze met Fred alleen is, niet als er anderen bij zijn. Dan bekruipt haar een 
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schaamtegevoel wat ertoe heeft geleid dat ze niet meer met hem onder de mensen komt. Vroeger 

gingen ze af en toe in een restaurant eten, maar dat durft ze niet meer omdat ze schrik heeft van de 

reacties van anderen. Ze zegt dat ze Fred beter wil voordoen dan hij is.  

De kinderen aanvaarden volgens Mia de ziekte nog niet. Zij bieden hen geen steun of hulp. Mia 

vraagt geen medelijden, enkel begrip voor de situatie en af en toe een bemoedigend schouderklopje 

of een woord van troost, dit gebeurt echter niet. Mia is heel bevreesd om haar kinderen kwijt te 

raken als ze zou klagen. Ze heeft het moeilijk dat dochter Fien haar strijk komt afzetten, maar durft 

niets te zeggen uit schrik dat Fien zich tegen haar zou keren en niet meer langs zou komen.        

Volgens Mia is er vroeger allerlei gebeurd, dat er toe geleid heeft dat de zonen geen medelijden 

meer hebben met hun vader. Fred was een afwezige vader, hij schuwde fysieke en verbale agressie 

niet. Als ik haar vertel dat dit niet ongewoon is bij mensen met Alzheimer, antwoordt ze dat het 

vroegere gedrag van Fred niets te maken had met zijn ziekte, aangezien het over feiten gaat die 

gebeurd zijn voor de diagnose. De zonen begrijpen niet dat Mia bij Fred blijft. Pieter, zelf 

gescheiden, begrijpt evenmin dat Mia Freds ontrouw achter zich kan laten. Mia denkt dat de 

kinderen de ziekte van hun vader nog niet kunnen aanvaarden. Ze blijft hopen dat wanneer het met 

haar wat beter zou gaan, de kinderen zullen inzien en aanvaarden dat hun vader ziek is en dat de 

relatie alsnog zou kunnen verbeteren. 

Mia merkt dat Fred achteruit gaat, wegkwijnt. Ze moet hem helpen met aankleden maar ze heeft het 

gevoel dat hij van haar profiteert. Ze zegt dat hij zich wel alleen kan douchen en aankleden, terwijl 

zij even naar de winkel gaat, maar wanneer ze thuis is, steunt en leunt hij op haar. 

Mia is bang voor de toekomst: de onzekerheid en onduidelijkheid over het verloop van de ziekte, 

het denken aan later wanneer hij haar niet meer gaat herkennen, maken haar emotioneel. 

Regelmatig heeft ze donkere gedachten over het leven, hoopt ze dat ze ’s ochtends niet meer 

wakker zou worden. Ze is een aantal maal naar een psycholoog gegaan, maar ze wil dit niet meer 

en geeft hiervoor verschillende redenen: te duur, het helpt niet, ze voelt zich sterker, de psycholoog 

stelt volgens haar rare vragen. 

Naar praatcafés voor personen met dementie, hun familie of mantelzorger wil ze niet gaan, naar 

eigen zeggen omdat deze ’s avonds georganiseerd worden wanneer Fred thuis is en ze hem niet 

alleen wil laten. Iemand anders vragen om gedurende die tijd bij Fred te blijven, wil ze niet, omdat 

er volgens haar niemand beschikbaar is. 

 

Kinderen 

Mia vindt dat de kinderen even hard kunnen zijn als Fred. Ze wonen alle drie binnen een straal van 

tien km van hun ouders. Wanneer ik Mia vraag of ik met de kinderen zou kunnen praten, zegt ze 
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dat geen van de kinderen met iemand wil praten over de situatie. Hiervoor baseert ze zich op het 

volgende: Fien is één maal met Mia mee gegaan naar de psycholoog en er is toen bijna ruzie van 

gekomen. De zonen willen geen contact meer met hun vader en zouden dan ook zeker niet met mij 

willen praten over hem. Fien heeft het volgens haar ook veel te druk. 

  

3: Veranderingsdoel 

De hulpvraag van Mia is zeer algemeen: “Help me want ik kan dit niet aan.” Iets meer in het 

bijzonder kan haar vraag omschreven worden als: ”Help me een beter evenwicht te vinden tussen 

mijn draagkracht en draaglast.” Alle problemen die zij ervaart, zijn zo overweldigend voor haar dat 

ze door de bomen het bos niet meer ziet. Het is een uitdagende taak voor de hulpverlener om te 

zoeken naar een concrete hulpvraag en te werken aan empowerment bij Mia. 

Een eerste mogelijk veranderingsdoel situeert zich bij Mia, de mantelzorger, en behelst het 

verhogen van de draagkracht en verlagen van de draaglast om zo tot een beter, gezonder evenwicht 

te komen. Dit kan toegepast worden op zowel de praktische problemen via de sociale kaart als op 

de psychologische problemen via actief luisteren. 

Een volgend veranderingsdoel richt zich meer op de omgeving, misschien zelfs op de kinderen 

indien Mia hiermee akkoord kan gaan. Gebruik maken van het sociaal netwerk van de persoon met 

dementie om te komen tot een instrumentele, praktisch gerichte solidariteit, kan leiden tot een 

verdeling van de lasten over meerdere schouders, en kan op die manier de mantelzorger 

gedeeltelijk ontlasten om zodoende tot een gezonder evenwicht te bekomen. 

Een laatste veranderingsdoel richt zich op de gehele context: Zowel op de mantelzorger, de persoon 

met dementie als de omgeving, zowel praktische als psychologische problemen en dit vanaf de 

diagnose tot het sterven kan een ondersteunende begeleiding worden opgezet om op die manier 

continuïteit, zekerheid en een veilig gevoel te garanderen. 
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Hoofdstuk 2: Theoretische analyse 
 

1. Het verschil tussen jongdementie en dementie 

Tot voor kort was de groep personen met jongdementie een ‘vergeten groep’, maar stilaan komt 

hierin verandering omdat er sinds een aantal jaren meer aandacht wordt geschonken aan hen, vooral 

dankzij reportages in de media. Vragen die bij het Expertisecentrum Dementie binnen komen over 

jongdementie, als de eerste symptomen zich vóór 65 jaar voordoen, zijn vaak complexer en intenser 

dan vragen over dementie op latere leeftijd waarbij de eerste symptomen na 65 jaar optreden. 

(Janssens, 2012) Tot 2012 werd te weinig onderzoek uitgevoerd naar het verschil in behoeften 

tussen personen met jongdementie enerzijds en dementie anderzijds en hun omgeving om te 

kunnen eenduidige conclusies trekken. In Nederland werd de laatste jaren aan een NeedYD-studie 

(Needs in Young-onset Dementia) gewerkt door o.a. Deliane van Vliet. Uit haar literatuurstudie 

bleek dat mantelzorgers van personen met jondementie een verhoogd psychosociaal lijden en een 

hoge mate van belasting en stress ervaren. Een aantal psychosociale problemen blijken ernstigere 

gevolgen te hebben bij jongdementie: een veranderende huwelijksrelatie, familiale conflicten, 

problemen met arbeid, financiële problemen, een gebrek aan gespecialiseerde voorzieningen. Haar 

eigen onderzoek leidt tot de vaststellingen dat gedragsproblemen en wanen bij mensen met 

jongdementie door Alzheimer over het algemeen minder vaak voorkomen dan bij oudere mensen. 

Eetproblemen komen dan weer vaker voor in de jonge groep. Zij heeft tevens de tijd onderzocht die 

nodig is om tot een diagnose te komen. Bij personen met jongdementie blijkt het langer te duren 

vooraleer de diagnose Alzheimer valt dan bij de oudere groep. Verder toont zij aan dat personen 

met jongdementie door Alzheimer een beter ziekte-inzicht hebben dan ouderen met Alzheimer en 

dat zij meer last hebben van depressieve gevoelens. (Van Vliet, 2012) 

Christian Bakker (2013) legde zich in zíjn onderzoek voor de NeedYD-studie in Nederland vooral 

toe op (onvervulde) zorgbehoeften en –voorzieningen voor personen met jongdementie. Deze 

personen hebben behoefte aan passende dagbesteding, gezelschap, intieme relaties en informatie 

om probleemgedrag te voorkomen. Voor de mantelzorgers ontstaat er een groot spanningsveld 

tussen hun reguliere taken (werk, kinderen) en de verantwoordelijkheid voor de zorg, maar ze 

stellen gebruik van professionele zorg zo lang mogelijk uit. De belangrijkste aanleiding voor 

opname van jonge personen met dementie blijkt apathie te zijn. Specifieke ondersteuning van 

zorgbehoeften van mantelzorgers kan opname in een residentiële setting wel uitstellen.  

De Werkgroep Jongdementie Vlaanderen (samengesteld uit leden van Expertisecentrum Dementie 

(ECD) Vlaanderen, verschillende regionale ECD’s, Vlaamse Alzheimerliga, enz.) hebben een 

tienpuntenplan opgesteld (zie bijlage 1). Hierin vragen ze aandacht voor een correcte en 
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gespecialiseerde diagnosestelling, financiële tegemoetkomingen, begeleiding op maat voor de 

persoon met jongdementie en zijn omgeving, zorg op maat, zorg aan huis op maat, een aangepaste 

zorgomgeving, specifieke vorming voor professionele zorgverleners, juridische ondersteuning, 

epidemiologisch onderzoek over jongdementie en een erkenning van de terminologie. 

In onze literatuurstudie voor dit eindwerk wordt vooral gerefereerd naar onderzoek over dementie, 

daar de literatuur over (mantelzorg voor) jonge personen met dementie nog niet uitgebreid is. Bij 

veel van de aspecten die verder besproken worden, zijn de gevolgen van jongdementie en deze van 

dementie niet dermate verschillend. Meestal is de intensiteit van de problemen voor iemand die op 

jonge leeftijd een ouderdomsziekte krijgt én voor zijn omgeving wel zwaarder dan voor mensen op 

oudere leeftijd.  

Wanneer er wel een duidelijk verschil wordt gevonden tussen jongdementie en dementie, zal dit in 

onze tekst worden aangegeven. 

 

2: Eerste invalshoek: Psychosociale aspecten van (jong)dementie: de mantelzorger 

 

2.1: Literatuurstudie 

 

2.1.1: Inleiding  

De voorbije decennia zijn er in de geestelijke gezondheidszorg een aantal verschuivingen 

opgetreden, die kunnen beschreven worden met de termen deïnstitutionalisering en 

vermaatschappelijking. Deïnstitutionalisering situeert zich op het zorgorganisatorische vlak: reeds 

in het begin van de jaren ’60 was er kritiek op de grootte van instituties en ziekenhuizen, vooral in 

de Verenigde Staten. Zorgverlening is mettertijd verschoven van grote residentiële voorzieningen 

naar de samenleving, van intra- naar extramuraal, naar zorgcircuits waarbij taakverdeling en 

overleg noodzakelijk zijn om een goede continuïteit van zorg te kunnen bieden. 

Vermaatschappelijking van de zorg is eerder een zorginhoudelijke term waarmee integratie wordt 

beoogd in plaats van segregatie en uitsluiting, wat betekent dat de geestelijke gezondheidszorg 

meer en meer deel uitmaakt van de samenleving. Met rehabilitatieprojecten gaat de aandacht naar 

empowerment, waarbij de patiënt en zijn omgeving worden aangezet om te participeren in de zorg 

als volwaardige burgers. Er is een evolutie van aanbodgestuurde zorg naar zorg op maat van de 

gebruiker, naar vraaggestuurde zorg. Vermaatschappelijking toont zich ook in de wens van mensen 

om zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te verblijven. (Van Audenhove & Declercq, 2007; 

Cools, 2006) 
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In het opleidingsonderdeel ‘Ondersteuning van volwassenen en ouderen met een handicap’ (Van 

Puyenbroeck, 2012) maakten we kennis met het concept ‘kwaliteit van leven’. Maes en Petry 

(2006) beschrijven dit voor personen met beperkingen maar dit is eveneens van toepassing op 

ouderen, personen met dementie en hun omgeving. Kwaliteit van leven situeert zich 

multidimensioneel, op verschillende levensdomeinen en de elementen ervan zijn 

gemeenschappelijk voor iedereen. Het concept bevat zowel objectieve (= meetbare) als subjectieve 

(bijvoorbeeld tevredenheid) componenten. Mensen moeten zelf keuzes kunnen maken om te 

kunnen spreken over ‘kwaliteit van leven’. De zorgverlening is geëvolueerd van ‘kwaliteit van 

zorg’ naar ‘kwaliteit van leven’.  

Binnen de huidige zorgverlening kunnen 2 soorten onderscheiden worden: de formele en de 

informele zorgverlening. De formele zorgverlening wordt aangeboden door professionele 

hulpverleners en omvat de eerste- tot vierde-lijnszorg. De informele zorgverlening zit op de nulde 

lijn: het betreft die zorg die wordt verleend door niet professionelen (mantelzorgers, vrijwilligers) 

en de zelfzorg. Het prijskaartje tussen de verschillende lijnen is groot: nulde lijn is goedkoop, van 

eerste naar vierde lijn wordt het steeds gespecialiseerder en duurder. Ook dit is voor het beleid een 

argument om te kiezen voor mantelzorg, zelfzorg en zorg door vrijwilligers. (Cools, 2012) 

Meer en meer mensen nemen dus mantelzorg op voor iemand uit hun omgeving, ze ‘ommantelen’ 

de zorgbehoevende. Van Audenhove en Declercq (2007) omschrijven de mantelzorger als volgt:  

 “...een persoon die vanuit vanzelfsprekendheid en vanuit de bereidheid tot wederkerigheid 

op regelmatige basis de zorg opneemt voor een hulpbehoevend individu in zijn directe 

omgeving, waarbij er naast een zorgrelatie ook sprake is van een verwantschaps-, 

vriendschaps- of buurrelatie tussen de zorgverlener en de zorgontvanger en waarbij de 

zorgverlener niet professioneel bezig is met de zorg.” 

Het woonzorgdecreet van het Vlaams Parlement (Vandevyvere, Van Puyenbroeck & Smits, 2010)  

hanteert volgende omschrijving voor mantelzorg:  

“Woonzorg die aangeboden wordt door één of meerdere natuurlijke personen die vanuit 

een sociale en emotionele band één of meer personen met een verminderd 

zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpen en ondersteunen 

in het dagelijks leven.” 

 In deze omschrijvingen kunnen we affectieve factoren terugvinden waarop de zorgrelatie 

gebaseerd is: wederkerigheid, emotionele band. Een mantelzorgrelatie lijkt in die zin op een 

familierelatie, maar is dit niet noodzakelijk.  

De mantelzorger heeft de laatste jaren een steeds belangrijkere plaats ingenomen binnen de 

zorgverlening. In een eerste theoretische invalshoek willen we vooral de thuiszorg door die 
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mantelzorger belichten, zonder uit het oog te verliezen dat bij de zorgverlening voor een persoon 

met (jong)dementie een combinatie van zelfzorg, mantelzorg, professionele zorg en eventueel 

vrijwilligerszorg aangewezen is. (Van Audenhove & Declercq, 2007) 

 

2.1.2: Kwetsbaarheid 

Kwetsbaarheid is een term die aanduidt dat iemand nood heeft aan hulp en zorg. Vroeger werd het 

gebruikt om eerder biomedische factoren te bespreken, de laatste jaren is er een tendens om 

kwetsbaarheid multidimensioneel te benaderen. Naast de biomedische zijn ook psychosociale 

factoren belangrijk en zo komt men tegenwoordig tot een integratieve benadering van kwetsbare 

groepen. (Vermeulen, Demaerschalck, & Declercq, 2011) 

Een gezin waarin een persoon met dementie leeft, kan beschouwd worden als een kwetsbaar gezin. 

De mantelzorger wordt door de overheid erkend als een cruciale schakel binnen dit gezin. De 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) schreef in zijn beleidsnota (2009): 

“We wensen uitdrukkelijk dat de mantelzorger voldoende aandacht krijgt in de processen 

van zorgverlening, niet alleen als onontbeerlijke informatieverstrekker over de toestand 

van de zorgbehoevende maar ook als iemand die eigen noden kan hebben” (Vandeurzen, 

2009 in Vermeulen et al., 2011).   

Hiermee verwijst de minister naar de draaglast van de mantelzorger en het moeilijke evenwicht met 

draagkracht.  

 

2.1.3: Mantelzorg 

Elke mantelzorger is op een verschillende manier meer of minder kwetsbaar, de zorgervaring is 

voor iedereen anders. Zorgen voor iemand kan een zware belasting betekenen, een ‘burden’, maar 

het kan ook een positieve ervaring zijn die aanleiding geeft tot voldoening. 

In volgende paragrafen bespreken we de mantelzorg zoals die wordt uitgevoerd door de partner van 

de persoon met dementie. 

 

2.1.3.1: Zorglast 

Hoewel praten over zorglast nog vaak taboe is, toont onderzoek aan dat een meerderheid van 

mantelzorgers de zorg als een last ervaart. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen directe en 

indirecte belasting. De directe belasting is een gevolg van beperkingen door de kenmerkende 

symptomen van de ziekte. In het geval van dementie door Alzheimer zijn dat de 

geheugenstoornissen en stoornissen in oriëntatie, in taal (afasie), in het herkennen (agnosie) en in 

het doelgericht handelen (apraxie). Ook mogelijke persoonsveranderingen, het verminderde 
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oordeelsvermogen en confabulaties (verzinselachtige verhalen om de leemten in het geheugen op te 

vullen) kunnen belastend zijn voor de mantelzorger. (Baeten, 2012; Van de Ven, 2006)  

Beperkingen van het gezin en beperkte mogelijkheden van de dementerende persoon die niet 

noodzakelijk een gevolg zijn van de ziekte, kunnen tevens een directe belasting betekenen. 

De belasting die indirect is, omvat vele facetten. Verscheidene levensdomeinen van de 

mantelzorger worden immers beïnvloed door de zorg. Vooreerst is er de taakbelasting door een 

verandering in het takenpakket. Taken moeten niet alleen worden herverdeeld, maar er komen extra 

taken bij, zoals medicatie geven, vervoer, geldbeheer,... Een tweede belasting betreft het financiële 

aspect: Medische en andere kosten kunnen hoog oplopen. Hier moeten we nuanceren tussen 

jongdementie en dementie. In het geval van jongdementie (eerste symptomen jonger dan 65 jaar) 

gaat het immers vaak over patiënten en/of mantelzorgers die zelf nog professioneel actief zijn, en 

die door de ziekte een inkomen kunnen verliezen. Vervolgens is er de zware emotionele belasting. 

Dementie is, voorlopig althans, onomkeerbaar en het onzekere verloop en regelmatig moeten 

afscheid nemen van wat de persoon met dementie niet meer kan, maakt gezinsleden vaak verdrietig. 

Dit leidt tot een chronische periode van rouw. Schuld- en angstgevoelens kunnen de kop opsteken. 

Tevens kan er een schaamtegevoel optreden waardoor men niet meer buiten durft te komen met 

mogelijk sociaal isolement tot gevolg. (Keirse, 2003; Van de Ven, 2006) Dit brengt ons bij de 

vierde belasting, de impact op het sociale leven. Vrije tijd en sociale activiteiten kunnen niet meer 

zorgeloos worden ingevuld in het leven. Ook het professionele leven van de mantelzorger kan 

bemoeilijkt worden door een beperkte beschikbaarheid. De mantelzorger brengt een groot deel van 

zijn tijd door met de patiënt en als zij partners zijn, kan net hierdoor de kwaliteit van de 

partnerrelatie afnemen. De kwaliteit van de relatie wordt dieper bekeken in 2.1.3.3: De zorgrelatie. 

Als laatste kunnen gezinsrelaties beïnvloed en belast worden door de aanwezigheid van een 

familielid met dementie. In sommige gevallen zal er een grotere afstand groeien tussen de 

gezinsleden omdat men het niet eens wordt over de zorg. In andere gezinnen ontstaan er net 

hechtere banden binnen het gezin. (Van Meerbeeck, Declercq & Van Audenhove, 2004; Van 

Audenhove & Declercq, 2007) 

Hertecant en Van Waeyenberghe (2012) beschrijven de belasting in de beleving van de partner van 

een persoon met jongdementie, die vaak mantelzorger wordt, in het enige Vlaamse boek over 

jongdementie. Na de diagnose zal er eerst een periode van ontkenning optreden, later slaat ongeloof 

om in een vervroegde rouwperiode. De zieke persoon blijft lichamelijk aanwezig, maar geestelijk 

zal hij meer en meer onbereikbaar worden. Dit brengt bij alle gezonde partners gevoelens van 

verdriet en agressie naar boven. Zij voelen zich vaak eenzaam in het verwerken van verdriet. Het 

vertrouwde rollenpatroon wordt ook gewijzigd. 
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Gevoelens van affectie, intimiteit en seksualiteit veranderen. Tijdens de verzorgingsactiviteiten 

bijvoorbeeld  kan hierover gepraat worden, rekening houdende met cognitieve beperkingen. Bij de 

mantelzorger kunnen schuldgevoelens ontstaan om verschillende redenen: Niet voldoende voor de 

persoon met jongdementie kunnen zorgen in deze ‘slechte dagen’ en daarom opvangmogelijkheid 

moeten zoeken; beseffen dat de persoon met jongdementie er niet kan aan doen, maar toch kwaad 

worden; situatie verbergen voor de buitenwereld, enz. Dit kan leiden tot depressie bij de 

mantelzorger, meer nog bij het zorgen voor een persoon met jongdementie dan op oudere leeftijd. 

Dagopvang is vooral gericht op ouderen en het is voor mantelzorgers dan ook pijnlijk en 

confronterend om hun partner hier naar toe te moeten brengen. Jongdementie in het gezin kan ook 

financiële consequenties hebben, omdat de mantelzorger tijdelijk of voortijdig een job moet 

opgeven. (Hertecant & Van Waeyenberghe, 2012) 

 

2.1.3.2: Veerkracht 

Tegenover de zorglast van de mantelzorger, worden recent ook positieve aspecten geplaatst. 

‘Zorgen voor’ kan namelijk ook een gevoel van voldoening bieden, emotionele ondersteuning, 

tevredenheid, fierheid, zingeving, verwerven van nieuwe vaardigheden en kan leiden naar 

persoonlijke groei en ontwikkeling. Erkennen en stimuleren van deze groeibevorderende aspecten 

door de hulpverlening zal een motivatie betekenen voor de mantelzorger en het is dan ook erg 

belangrijk om hier aandacht aan te schenken. Het concept ‘veerkracht’ (Engels: ‘resilience’, soms 

wordt ook ‘weerbaarheid’ gebruikt) zoals P. Meurs het in de cursus ‘Ontwikkelingspsychologie’ 

(2010) heeft uitgelegd, kan binnen deze context geplaatst worden. Ontwikkeling is als een veer: 

verschillende fases worden in de kindertijd chronologisch doorlopen: vertrouwen, autonomie, 

seksuele identiteit, sociale vaardigheid en leervaardigheid, identiteit, intimiteit en regenerativiteit 

worden verworven tijdens de ontwikkeling. Als men een tegenslag meemaakt, zoals de ziekte 

Alzheimer bij zichzelf of bij de partner, wordt de veer ingedrukt. Als het vroeger allemaal vlot 

verliep, zal de veer relatief makkelijk teruggeven. Maar als de veer roestig is, als er vroeger reeds 

problemen waren, kan er hulpverlening nodig zijn. Meer veerkracht betekent meer mogelijkheid 

om zich op een positieve manier aan te passen bij erge tegenspoed en helpt de draagkracht te 

verhogen.  

Drie soorten veerkracht worden onderscheiden bij ernstige langdurige problemen. Individuele 

veerkracht betreft één persoon: hij/zij wordt sterker, kan de zorg beter aan en krijgt voldoening in 

het verlenen van zorg. Ten tweede is er familieveerkracht, die naar het sterker worden van 

familiebanden refereert, waarbij het gezin als gezin groeit. Een derde soort is de 

gebruikersveerkracht: Een mantelzorger kan voldoening vinden door zich bijvoorbeeld te 
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engageren in gebruikersorganisaties of in voorzieningen die de zorg voor andere patiënten proberen 

te verbeteren. (Van Meerbeeck et al., 2004; Van Audenhove & Declercq, 2007) 

 

2.1.3.3: De zorgrelatie 

Meerdere componenten zijn bepalend voor de kwaliteit van de mantelzorg. Centraal staat de 

kwaliteit van de relatie, maar in het model waarbij beleving en ervaring van mantelzorgers worden 

in kaart gebracht, nemen ook andere psychologische en sociologische variabelen een plaats in (zie 

figuur 2).  

 

Kenmerken van de 
mantelzorger 

 
 

Figuur 2: Onderzoeksmodel voor analyse en duiding van de kwaliteit van de mantelzorg. 

(Spruytte, 2003) 

 

Kenmerken van de patiënt: Bij personen met dementie kan dit gaan om cognitieve beperkingen, 

moeilijkheden in het alledaagse functioneren, probleemgedrag enzovoort.  

Aard van de zorgsituatie: De zorggeschiedenis, de zorgtaken, maar ook de materiële en financiële 

situatie van het gezin worden hiermee bedoeld. 

Kenmerken van de mantelzorger: De perceptie van de mantelzorger is bepalend voor het verloop 

van de zorg. Ook de attributies van de mantelzorger spelen een rol bij de zorgverlening. 

Steun bij de zorg: Dit omvat zowel de informele als de formele ondersteuning. 
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Opname 

Aard van de 
zorgsituatie 

Steun bij 
de zorg 

Welbevinden 
Belasting en 
tevredenheid ten 
gevolge van het 
zorgverlenen

 21



 

Kwaliteit van de relatie: Hierin zitten zowel de kwaliteit van de vroegere relatie als van de huidige 

relatie vervat: heerst(e) er een sfeer van conflict en kritiek of een sfeer van warmte? Hierop wordt 

verder ingegaan in paragraaf 2.1.3.4: Expressed emotion.  

Belasting en tevredenheid ten gevolge van het zorgverlenen: Zowel positieve effecten als de 

belasting zijn in dit model geïntegreerd. 

Welbevinden van de mantelzorger: Zorgen voor een persoon met dementie is niet alleen kommer 

en kwel.  

Opname: Dit aspect behelst de voorkeur voor opname en het feitelijke opnamegedrag in een 

residentiële voorziening. (Spruytte, 2003) 

 

Alle componenten van dit model zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en werken op elkaar in. 

Spruytte (2003) legt in haar onderzoek wel resoluut de nadruk op het belang van de kwaliteit van 

de relatie. Onderzoek bij mantelzorgers voor personen met dementie toont inderdaad het belang 

hiervan aan voor de beleving van de mantelzorger: Wanneer de kwaliteit van de relatie minder 

goed is, leidt dit tot meer emotionele belasting voor de mantelzorger (zie ook verder 2.1.3.6: 

Zingeving) en minder tevredenheid met de zorgverlening, dit betekent een grotere kans op 

psychische problemen en een lager welbevinden met een snellere overstap naar opname. (Van 

Meerbeeck et al., 2004) 

 

2.1.3.4: Expressed emotion  

Het begrip expressed emotion (EE) komt uit onderzoek naar schizofrene patiënten en omvat 3 

componenten: mate van kritiek, vijandigheid en emotionele overbetrokkenheid. Een hoge EE 

betekent veel kritiek, vijandigheid of emotionele overbetrokkenheid in de houding van de 

mantelzorger t.o.v. de dementerende persoon. (Baeten, 2012) Spruytte (2003) heeft meer onderzoek 

gedaan naar EE bij mantelzorgers van dementerende personen door middel van een interview. 

Empirisch bleek dat vooral kritiek van de mantelzorger de bepalende factor was in een hoge EE.  

Het onderzoek toont aan dat er meer kritiek van de mantelzorger is als er minder professionele zorg 

voor handen is, als de mantelzorger op een minder uitgebreid sociaal netwerk kan terugvallen, als 

de persoon met dementie meer probleemgedrag vertoont en als de mantelzorger oordeelt dat de 

persoon met dementie wel controle heeft over zijn gedrag. Dit laatste brengt onzekerheid teweeg bij 

de mantelzorger: er is het rationele besef dat er verlies is van controle over het gedrag bij de 

persoon met dementie, maar emotioneel blijft het voor de mantelzorger moeilijk om te aanvaarden. 

Spruytte heeft ook de positieve factor warmte in de relatie onderzocht. Als er voldoende informele 

 22



 

hulp is, dan stelt de mantelzorger zich warmer op t.o.v. de persoon met dementie, dan wordt de 

thuiszorg minder stopgezet en volgt minder snel een opname in een residentiële setting. 

 

2.1.3.5: Een onevenwicht in de relatie 

In een gezonde relatie heerst een evenwicht in geven en nemen. (Baeten, 2013) In een relatie waar 

één van beide partners dementeert, gaat men van dit gezond evenwicht, van wederkerigheid, naar 

een relatie waarin veel minder wederkerigheid is omwille van de ziekte. Hoe snel dit proces 

verloopt, kan niet op voorhand worden gezegd. Feit is dat de relatie voortdurend verandert en men 

dus steeds op zoek moet naar een nieuw evenwicht. 

In een relatie waarbij beide partners gezond zijn en geen cognitieve beperkingen hebben, zou men 

bij dit soort relaties kunnen spreken over een orale collusie, waarbij de ene partner vanuit een 

onbewust psychisch patroon enkel zorg geeft en de andere partner enkel zorg krijgt. (Baeten, 2011; 

Meurs, 2010; Michielsen, 2005) Maar in het geval van dementie laat de ziekte geen andere rol toe 

voor beide partners. Ondanks de ziekte kunnen deze relaties echter ook zeer waardevol blijven. 

Blijven zoeken naar kleine tekenen van wederkerigheid is hier de uitdaging, de zieke partner kan 

immers onmogelijk het evenwicht nog herstellen. (Spruytte, 2003) 

 

2.1.3.6: Zingeving 

Bij mantelzorg kan een verschil worden gemaakt tussen de motivatie van waaruit men zorg gaat 

dragen en de zin die men toekent aan de zorg.  

Zorgmotieven kunnen zowel positief als negatief zijn, kunnen zowel emotioneel als cognitief 

geladen zijn. Zorg verlenen als mantelzorger kan enerzijds een vrije keuze zijn. Men doet dit dan 

vanuit verbondenheid in de relatie, een affectief gevoel, vanuit een hechte relatie met de persoon 

die zorg nodig heeft. De mantelzorger biedt op deze manier emotionele zekerheid aan de 

zorgbehoevende en hierdoor kan de relatie verdiepen. Of zoals we bij Meurs (2010) en Baeten 

(2013) leerden: door en in de relatie kan men tot co-evolutie komen. Zorg verlenen kan anderzijds 

ook als een plicht worden beschouwd, bijvoorbeeld omdat vanuit de sociale omgeving een 

normbesef wordt gecreëerd. Of de zorg vanuit een affectief gevoel of vanuit een plichtsbesef wordt 

verleend, heeft verschillende effecten: vanuit een hechte relatie leidt het tot een minder zware 

belasting, men voelt immers naast het fysieke zorgwerk ook de bezorgdheid, de emotionele zorg. 

Vanuit een affectieve band kan op een empathische manier de persoon met dementie beter 

begrepen worden. Er kan dan  betekenis gegeven worden aan de zorg en men komt zodoende tot 

zingeving. Zingeving heeft dus een positieve connotatie. Wanneer echter de mantelzorg vertrekt 
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vanuit een plichtsgevoel, zal de belasting zwaarder wegen en kan men moeilijker tot zingeving 

komen. Figuur 3 toont dit schematisch.  

Motief  

Vrije keuze : 
gehechtheid, affectie, 
verbondenheid 

Plicht : 
sociale 
omgeving 

Mantelzorg = 
minder zware 
belasting 

Mantelzorg = 
zware belasting 

Zingeving 
 

 

 

Figuur 3: Schematische voorstelling van het komen tot zingeving. 

 

Het is duidelijk dat mantelzorg beter loopt vanuit een hechte relatie, maar men kiest niet zelf welk 

profiel men bezit.  (Opdebeeck, 2000) 

  

2.1.3.7: Balans tussen draagkracht en draaglast 

Om mantelzorg te kunnen blijven volhouden, moet er een gezond evenwicht zijn in draaglast en 

draagkracht. Liefde, genegenheid, voldoening, wederkerigheid, veerkracht, zingeving, enz. zijn 

factoren die kunnen het tegengewicht vormen voor emotionele, financiële, sociale, relationele 

belasting, isolement,... 

 

2.2: Casus: Mia als mantelzorger 

Op het ogenblik dat de diagnose Alzheimer werd gesteld bij Fred, kwam Mia willens nillens terecht 

in een zorgende rol. De taak van mantelzorger viel haar enorm zwaar. Dit kunnen we bespreken 

door een toetsing aan de literatuurstudie. 
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Mia en Fred leven in een kwetsbaar gezin. Zowel biomedische factoren, de ziekte van Fred die een 

aanvang nam toen hij ongeveer 60 jaar was, als psychosociale problemen steken de kop op bij de 

diagnose.  

 

De psychosociale problemen die Mia ervaart, vormen een zware last. Als directe belasting zien we 

vooral de cognitieve achteruitgang bij Fred. Mia weet niet of ze zijn verhalen kan geloven, of het 

confabulaties zijn, ze stoort zich aan zijn hallucinaties die een gevolg zijn van de medicatie, heeft 

het moeilijk met het feit dat hij niet meer met de auto kan rijden door een verminderd 

oordeelsvermogen, stoort zich aan hem wanneer hij zich niet zelf wast of in de douche gaat en zich 

aankleedt, waardoor conflicten ontstaan. Mia denkt ook reeds aan de toekomst: ze is bang voor 

agnosie, om niet meer herkend te worden door Fred. 

Maar de indirecte belasting weegt veel meer door. Veel taken komen op de schouders van Mia 

terecht. Zij heeft een nieuwe rol als verantwoordelijke voor hun samenzijn en dit is een rol die zij 

niet gewoon is. Het financiële plaatje loopt ook op. Zowel de medische kosten, de kosten voor het 

dagverzorgingscentrum als het vervoer nemen een grote hap uit hun budget waardoor zij niets meer 

kunnen sparen. Mia is blij dat ze nog een job heeft om dit alles te kunnen bekostigen. Ze is dan ook 

verontwaardigd wanneer ze pas laat te horen krijgt dat er premies bestaan ter ondersteuning. De 

emotionele belasting is voor Mia wellicht de zwaarste last, zoals vermoedelijk voor de meeste 

mensen het geval zal zijn. De onzekerheid over het verloop, de chronische rouwperiode, 

schuldgevoelens wanneer ze Fred moet laten gaan naar het dagcentrum en ze hun huwelijksbelofte 

‘zorgen voor elkaar in goede en slechte dagen’ niet kan nakomen, schaamtegevoelens om met hem 

naar buiten te komen onder de mensen. Sociaal isolement is niet ver af. Activiteiten krijgt zij niet 

meer ingevuld in hun leven, naar praatcafés gaan doet ze niet, want hij kan ’s avonds niet alleen 

blijven. De relaties met de kinderen worden bemoeilijkt door de ziekte van Fred. De zonen zijn het 

niet eens met de zorg van Mia, gezien de vroegere gebeurtenissen. Mia is bevreesd dat ze haar 

kinderen zal verliezen door het zorgen voor hun vader. Ze kan het helpen van dochter Fien in diens 

huishouden niet aan, maar durft dit niet aan te geven. Ook deze relatie heeft dus geen gezonde basis. 

Mia heeft het gevoel niet begrepen te worden door haar kinderen. In plaats van naar elkaar toe te 

groeien, heeft de ziekte Mia en de kinderen net verder uit elkaar gedreven.  

 

Mia heeft niet de ervaring dat er veel positieve aspecten zijn aan de mantelzorg. Nochtans heeft zij 

soms voldoening en een gevoel van fierheid in het zorgen voor haar echtgenoot. Op het ogenblik 

dat ze hem een nieuw horloge schenkt, is ze trots dat ze dit heeft gedaan, dat ze hem iets kan geven. 

Het opleidingsonderdeel ‘Ethische vraagstukken bij volwassenen en ouderen’ (Claes, 2012 a) heeft 
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ons geleerd hoe belangrijk het is om niet te dehumaniseren, om op een symbolische manier 

(bijvoorbeeld door het geven van een horloge) aanknoping te kunnen vinden bij wat een mens tot 

mens maakt. Dit is wat Mia doet met deze symbolische geste: Freds menswaardigheid bevestigen. 

Wanneer er een paar dagen geen terugval is bij Fred of de alledaagse gebeurtenissen normaal 

kunnen verlopen, is Mia blij en voelt ze zich gesteund en gewaardeerd. Ze heeft echter weinig ‘rek’ 

op haar veer. Haar veerkracht is niet groot meer, haar veer is reeds verscheidene malen ingedrukt 

gedurende hun gezamenlijke leven. Haar basisvertrouwen heeft al enkel keren een deuk gekregen, 

door Freds vermeende ontrouw die later toch echt bleek en door zijn agressie jegens de zonen. Mia 

heeft niet veel mogelijkheden meer om zich op een positieve manier aan te passen bij tegenslagen. 

Er is dus weinig individuele veerkracht bij Mia, maar ook familieveerkracht vinden we niet terug. 

Familiebanden met de kinderen of met de zus of moeder van Fred worden niet sterker, integendeel. 

De relatie met de kinderen hebben we hierboven reeds beschreven, opnieuw een relatie opbouwen 

met de zus of moeder van Fred wordt door Mia niet toegestaan. Zij houdt hiervoor te veel vast aan 

gebeurtenissen uit het verleden, terwijl ‘finishing well’ net zo belangrijk is voor mensen. Hiermee 

wordt bedoeld dat op het einde van iemands leven alle conflicten moeten kunnen uitgepraat worden, 

met of zonder professionele hulp. Dit is vooral belangrijk voor diegenen die achterblijven, zij 

moeten immers verder met herinneringen. (Van de Ven, 2012)  

 

De kwaliteit van de relatie is een belangrijke factor in de zorgrelatie. De vroegere huwelijksrelatie 

van Fred en Mia is niet steeds over een leien dakje gelopen. Het vertrouwen van Mia in haar man 

heeft tijdens hun huwelijk op een laag pitje gestaan, en heeft recent nog een extra duw omlaag 

gekregen door het toegeven van zijn overspel. Kiezen voor je man als je weet dat hij de kinderen 

agressief benadert, heeft Mia eveneens getekend. Men kan moeilijk spreken van wederkerigheid of 

gelijkwaardigheid in de huwelijksrelatie als men als vrouw zulke gebeurtenissen meemaakt, maar 

toch bij de man blijft. Het was een relatie waarin zij gaf en weinig kreeg. Zij vond echter dat zij 

geen andere keuze had dan bij hem te blijven, vanwege haar huwelijksbelofte. De balans van geven 

en ontvangen zullen we in de derde invalshoek uitgebreid bespreken. 

Fred was geen erg attente man. In een gezonde relatie zonder ziekte, voelen partners zich normaal 

beide verantwoordelijk voor elkaar. Als dan één van beide ziek wordt zoals Fred in onze casus, zal 

de partner die zorg verleent zich minder uitgebuit voelen wanneer de vroegere relatie gebaseerd 

was op gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Aangezien Mia vroeger aandacht voor haar gevoelens 

of haar behoeften heeft gemist, zal zij nu voor Fred zorgen omdat het moet, maar de belasting 

misschien toeschrijven aan Fred zelf en niet aan zijn ziekte. Mia draagt dus de vroegere relatie mee,  

alle conflicten en problemen blijken onverwerkt en borrelen opnieuw op in de relatie zoals ze nu is. 
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Nog steeds is er geen wederkerigheid, maar nu omwille van de ziekte. Fred zit vast in de rol van 

zorgbehoevende, Mia ziet geen andere weg dan de taak van verzorgende vervullen.  

 

We kunnen vermoeden dat Mia een hoge EE heeft. Ze geeft bijvoorbeeld kritiek op Fred omdat hij 

zich niet zelf meer wast of aankleedt of omdat hij ’s nachts naar het toilet moet en dan ongelukjes 

heeft. We kunnen onze casus volledig terugvinden in bevindingen van Spruytte hierover: Omdat 

Mia kan rekenen op weinig professionele zorg, vooral de eerste jaren na de diagnose, omdat ze niet 

kan terugvallen op een uitgebreid sociaal netwerk, omdat ze oordeelt dat Fred wel controle heeft 

over zijn was- en aankleedgedrag, uit ze meer kritiek. Het gevolg van een te kleine groep die 

informele hulp biedt aan Mia leidt er eveneens toe dat Mia zich minder warm opstelt t.o.v. Fred. 

We kunnen ons hier de vraag stellen of dit geen circulair proces is door wederzijdse negatieve 

beïnvloeding van enerzijds probleemgedrag bij Fred en anderzijds donkere gevoelens bij Mia. 

 

Opdat de mantelzorger kan komen tot zingeving, moet vertrokken worden van een hechte relatie. 

Aangezien we sterk aan deze factor twijfelen, kunnen we begrijpen dat Mia de zorg voor Fred als 

een zware belasting ervaart. Zij voelt enkel de fysieke zorg, niet de emotionele verrijking die nodig 

is om te kunnen betekenis en zin geven aan de zorg. Haar mantelzorg kan hun relatie niet brengen 

tot een diepere, intensere vorm. 

 

Wanneer we de balans opmaken tussen draagkracht en draaglast bij Mia, bemerken we dat het 

evenwicht ver zoek is. Schematisch hebben we dit voorgesteld in figuren 4.a. en 4.b. 

Het is niet de last die bij Mia zwaarder weegt vergeleken met andere mantelzorgers, het is wel de 

kracht die haar ontbreekt om de last aan te kunnen, om tegengewicht te bieden. Noch in de huidige, 

noch in de vroegere relatie was er veel genegenheid of liefde, er was geen wederkerigheid of 

gelijkwaardigheid. Voldoening vindt of ziet ze zelf soms, maar erg weinig. Veerkracht heeft ze niet 

voldoende, zin en betekenis geven kan ze niet doordat de relatie niet veilig gehecht te benoemen 

valt. De zorg wordt niet verdeeld over meerdere mensen: ze vraagt geen hulp in de omgeving, krijgt 

geen hulp van de kinderen. Pas na jaren vindt ze de weg naar professionele hulpverlening.  

Mia ‘overleeft’ maar moet kunnen komen tot een hogere kwaliteit van leven: van ‘overleven’ naar 

‘leven’. 
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Kracht   Last       Kracht  Last 

Figuur 4.a:  Voorstelling van een fictief       Figuur 4.b: Voorstelling van de balans bij  

voorbeeld waarbij de balans in evenwicht is.      Mia als mantelzorger. 

 

 

In deze invalshoek werd het ons inziens duidelijk dat de eerste gestelde hypothese 

 Problemen van psychologische, materiële, financiële en  praktische aard zijn niet van elkaar 

los te koppelen bij de begeleiding van mantelzorgers. (zie hoofdstuk 1, 1.4: Hypothesen, a) 

voor Mia klopt. Ook bovenstaande balans toont dat de problemen van welke aard dan ook leiden tot 

meer belasting voor Mia, dat ze allemaal samen in de rugzak van Mia zitten en dat bijvoorbeeld een 

praktisch probleem ook een invloed heeft op de emotionele belasting voor Mia.            

 

We hebben hierboven beschreven hoe Mia zich voelt, dit is niet noodzakelijk ons standpunt. Van 

op voldoende afstand zien wij meer mogelijkheden tot een verhoogde draagkracht, maar dat is niet 

de beleving van Mia. Om ondersteuning te kunnen bieden, moeten we vertrekken van die beleving 

van de mantelzorger en deze zo goed mogelijk proberen te begrijpen.  

 

3: Tweede invalshoek: Een psychodynamisch perspectief: de gehechtheidsrelatie tussen 

ouders en kinderen 

 

3.1: Literatuurstudie 

 

3.1.1: Inleiding 

Het thema gehechtheid is tijdens de opleiding tot gezinswetenschapper in verscheidene cursussen 

aan bod gekomen. Een eerste ruime kennismaking werd ons aangeboden in het opleidingsonderdeel 

liefde      genegenheid 
      wederkerigheid 
 
            voldoening     
veerkracht 
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‘Ontwikkelingspsychologie’ door P. Meurs. Het belang van een veilige gehechtheid tussen ouders 

en kinderen is meebepalend voor het ontwikkelen van de persoonlijkheid, voor wie we zijn en voor 

latere partnerrelaties. Gehechtheidspatronen zijn tevens belangrijk voor de latere relatie van de 

ondertussen volwassen kinderen met hun bejaarde ouders, zoals S. Bogaerts kort besprak in het 

opleidingsonderdeel ‘Gezinssociologie’ (Bogaerts, 2007) en bij K. Baeten (2013) uitgebreid werd 

uitgewerkt in ‘Relatieondersteuning en bemiddeling’.  

Deze opgedane kennis willen we integreren in een studie van de wetenschappelijke literatuur 

waarin de affectief-dynamische ontwikkeling van de ouder-kindrelatie op latere leeftijd wordt 

bekeken of waarin intergenerationele solidariteit wordt onderzocht.  

Ook tussen volwassen partners in een duurzame relatie kunnen we spreken van een veilige of 

onveilige gehechtheid. Het gaat dan over een relatie tussen gelijken. (Baeten, 2013; Meurs, 2010) 

We willen het in deze invalshoek echter specifiek over gehechtheid tussen ouders en kinderen 

hebben, niet over deze tussen partners, dit kwam immers in beperktere mate reeds aan bod in de 

eerste invalshoek.  

 

3.1.2: Het concept gehechtheid 

Onder gehechtheid wordt de neiging verstaan van een mens om nabijheid en contact te zoeken met 

een vertrouwde andere wanneer men zich in situaties van nood, angst, stress, enz. bevindt. Het 

gedrag van een mens toont zich dan in het (terug)vinden van die veilige basis om troost en steun te 

zoeken. (Meurs, 2010) 

Om inzicht te krijgen in gehechtheidsrelaties bij volwassen kinderen met hun ouders, wordt meestal 

gebruik gemaakt van het Gehechtheidsbiografisch interview, Adult Attachment Interview of AAI. 

Met vragen wordt gepeild naar de huidige innerlijke voorstellingen bij zichzelf (volwassen 

kinderen) over de ander (ouders). Het gaat dus over beelden die men heeft opgeslagen en die men 

tijdens het interview vertelt. Deze beelden geven niet correct weer hoe de relatie vroeger was, 

aangezien ze zijn bepaald door het temperament, hoe men iets heeft verwerkt, enz. Wanneer 

iemand in zijn kindertijd onveilig gehecht was, kan het zijn dat men dit heeft kunnen integreren in 

zijn levensverhaal en kan men toch veilig gehecht zijn. Het zijn bijgevolg niet zozeer de 

herinneringen die het gehechtheidstype bepalen, maar wel de manier waarop het verhaal van een 

volwassen kind over de vroege relatie met de ouders samenhangend is.  

Gehechtheidservaringen als kind worden het hele leven meegedragen en hebben hun belang in elke 

ontwikkelingsfase. (Baeten, 2013; Meurs, 2010) 

Voor volwassenen zijn er vier gehechtheidsclassificaties: autonoom (veilig), gereserveerd, 

gepreoccupeerd en onverwerkt gehecht door trauma of verlies (de laatste drie onveilig). Autonoom 
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gehechte personen hebben zowel positieve als negatieve beelden over de relatie met hun ouders een 

plaats kunnen geven. Zij kunnen op een evenwichtige manier vertellen over hun 

gehechtheidsverleden. Gereserveerd gehechten benadrukken hun onafhankelijkheid en ondanks het 

ontkennen van negatieve ervaringen, wordt dit niet duidelijk uit hun verhalen over concrete 

herinneringen met hun ouders: deze duiden eerder op afwijzing dan op een positieve relatie. Bij 

gepreoccupeerd gehechte personen blijkt uit hun verhalen dat ze nog steeds overbetrokken zijn op 

hun ouders of hun ouders op hen. De onverwerkt gehechten, de vierde groep, kunnen opnieuw 

gedesorganiseerd raken wanneer ze in hun volwassen leven vertellen over het trauma, bijvoorbeeld 

misbruik. Zij hebben dit trauma geen plaats kunnen geven in hun leven. (Baeten, 2013; Meurs, 

2010) 

Volwassen kinderen die onveilig gehecht zijn, hebben dus de onaangename ervaringen met hun 

ouders niet volledig verwerkt. Sommigen zullen de negatieve ervaringen negeren (gereserveerd), 

anderen blijven erop gefixeerd (gepreoccupeerd). We zullen verder in deze invalshoek opmerken 

dat dit belangrijk is voor de zorgrol die de kinderen opnemen t.o.v. de ouders. (Mahieu, 2004) Over 

volwassenen die onverwerkt gehecht zijn door trauma of verlies, konden we geen literatuur vinden 

die relevant is voor deze invalshoek, m.n. het verband met intergenerationele solidariteit. 

We zijn ons bewust van een beperking van de gehechtheidstheorie, m.n. de focus op de moeder-

kindrelatie. (Baeten, 2013; Meurs, 2010)  De vader heeft echter wel degelijk een impact, namelijk 

wanneer er aspecten van agressie terug te vinden zijn in de relatie. (Meurs, 2010) 

 

3.1.3: Wederkerige zorg 

‘Ouder van een kind’ en ‘kind van een ouder’ is men voor het leven. Het is een band die er steeds 

zal zijn, hoe oud men ook wordt, zelfs over de dood heen. Deze relatie ondergaat echter vele 

veranderingen doorheen de jaren. Waar in de gehechtheidsrelatie tussen de ouders en kleine 

kinderen de ouders de ‘sterke’ pool zijn waarop de kinderen zich richten, zal de richting van de 

gehechtheidsrelatie veranderen met de jaren. Als de kinderen volwassen worden kan er een 

evenwicht komen in de balans: afwisselend kunnen ouders en kinderen de ander als steunpunt 

ervaren. De band evolueert dus naar een relatie tussen ‘gelijken’, naar zorg met een wederkerig 

karakter. Op een bepaald moment in het leven worden bijna alle kinderen geconfronteerd met de 

hulpbehoevendheid van hun ouders. Wanneer dit gebeurt, worden de ouders de zwakkere in de 

relatie en zal de zorgverlening verlopen in de richting van kind naar ouder(s). Voor volwassen 

kinderen betekent dit een filiale crisis: ouders zijn zelf niet meer beschikbaar als steunpunt, maar 

doen een appél op zorg. (Mahieu, 2004) 
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Complementair aan deze theorie is er ook de dynamiek van de balans van geven en nemen: ouders 

geven in het begin aan hun kleine kinderen, zorgen voor hun kinderen, later worden de ouders zelf 

verzorgd (nemen). De volwassen kinderen worden op dat moment als het ware in de gelegenheid 

gesteld om terug te betalen aan hun ouders. Deze boeiende thematiek werd door Nagy geplaatst in 

een ruimere context, de dynamische verbondenheid met betekenisvolle relaties over verschillende 

generaties. (Baeten, 2013; Mahieu, 2004) Dit willen wij voorbehouden voor onze derde invalshoek 

waar we de contextuele theorie zullen bespreken.  

Bogaerts (2007) koppelt het gehechtheidsperspectief eveneens aan intergenerationele solidariteit. 

Hij beschrijft de gehechtheidsrelatie als een afhankelijkheidsrelatie, een asymmetrische relatie 

waarbij de rollen worden omgekeerd als de ouders zorgbehoevend worden. De aard en de mate van 

die intergenerationele solidariteit en de intensiteit ervan vinden hun oorsprong in de vroege ouder-

kindrelatie.  

Merz, Consedine, Schulze & Schuengel (2009) onderzochten of ouders en kinderen de 

veranderende rol op een flexibele manier kunnen invullen. Is dit afhankelijk van en dus te 

voorspellen door de gehechtheidsrelatie? Of m.a.w. is de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie een 

voorbode voor intergenerationele solidariteit op latere leeftijd? Merz et al. besloten dat wanneer de 

ouder-kindrelatie kwalitatief veilig gehecht was, ouders het als minder moeilijk ervaren om beroep 

te doen op hun kinderen wanneer ze zorgbehoevend worden.  

Een goede kwaliteit van de relatie bleek ook een consistente voorspeller te zijn voor psychologisch 

welbevinden bij zowel ouders als kinderen wanneer de zorgrol omdraait. Tevens kwam uit het 

onderzoek naar voor dat relaties die als stressvol of belastend worden ervaren, eerder nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor gezondheid en welbevinden in samenhang met intergenerationele 

solidariteit.  

Mahieu (2004) spreekt i.p.v. over een veranderende rol, die zij aanduidt als een negatief gekleurd 

concept, eerder over filiale en parentale maturiteit. Deze twee termen waarin het groeipotentieel 

tussen ouder en kind wordt benadrukt, geven een visie weer die als optimaal kan worden aanzien. 

Concrete zorgsituaties, zoals onze casus er één is, kunnen zo getoetst worden aan ‘normaal’ gedrag: 

m.a.w. wanneer ouders en kinderen komen tot parentale en filiale maturiteit, kunnen we spreken 

van een optimale zorgrelatie tussen zorgbehoevende ouders en hun volwassen kinderen. We zullen 

dit bekijken in onze toepassing van de casus op deze theorie (3.2. Casus: de kinderen van Mia en 

Fred in de zorgrelatie).  
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3.1.4: Filiale en parentale maturiteit  

In het optimale geval voltrekt zich in de familiale context een relationeel rijpingsproces. Volwassen 

kinderen kunnen groeien in filiale maturiteit, ouders in parentale maturiteit. Mahieu (2004) 

beschrijft het geheel van houdingen en vaardigheden, zowel van ouders als van kinderen, die aan de 

basis liggen van het optimaal functioneren in hun filiale of parentale rol. De filiale zorgverstrekkers, 

de volwassen kinderen, en de parentale zorgontvangers, de zorgbehoevende ouders, worden 

uitgedaagd om een evenwicht te vinden tussen ‘betrokken-blijven’ enerzijds en ‘gezonde-afstand-

bewaren’ anderzijds. Filiale maturiteit bestaat erin om op een gezonde manier met de crisis van 

hulpbehoevendheid van de ouders om te gaan, door de hulp te bieden die men kan geven, zonder 

zichzelf en het eigen gezin uit het oog te verliezen. Volwassen kinderen moeten kunnen grenzen 

trekken om niet overbevraagd te worden. Parentale maturiteit betekent dat de ouders om hulp 

kunnen vragen zonder hun eigen autonomie te verliezen en tegelijk ook kunnen aanvaarden dat 

kinderen niet in staat zijn om alles te doen. 

Hoe de gehechtheidsgeschiedenis verbonden is met filiale en parentale maturiteit, was het 

onderwerp van het doctoraatsproefschrift van Mahieu (2004) bij professor Marcoen. 

 

3.1.5: Filiale maturiteit en gehechtheidsgeschiedenis: resultaten 

Mahieu heeft de drie aspecten van gehechtheid tussen volwassen kinderen en hun ouders 

onderzocht, m.n. herinneringen aan het zorggedrag van de ouders, actuele gevoelens van filiale 

liefde/gehechtheid en de actuele gehechtheidsrepresentatie door interviews met de kinderen. Dit 

zijn volgens Baeten (2013) ook interessante aspecten die (partner)relaties van volwassen kinderen 

mee vorm geven. We vermelden de voor ons werk belangrijkste resultaten van Mahieu: 

 

Wanneer de volwassen kinderen zich vroegere ervaringen van warmte met de ouders herinneren, 

dan leidt dat bij de kinderen niet noodzakelijk tot méér hulp aan de zorgbehoevende ouders, maar 

wel tot meer intimiteit en vertrouwelijkheid, minder angst in hun filiale zorgrol en meer empathisch 

vermogen in de ouders. 

 

Kinderen met een veilige gehechtheidsrepresentatie, die op een consistente manier kunnen spreken 

over hun verleden, getuigen van meer filiale maturiteit. Deze autonoom gehechten met een filiaal 

rijpe zorgstijl hebben de juiste balans tussen ‘betrokken-blijven’ en ‘een-gezonde-afstand-bewaren’. 

 

Volwassen kinderen met een onveilige gehechtheidsrepresentatie, die onaangename ervaringen van 

vroeger niet (volledig) verwerkt hebben, vertonen minder filiale maturiteit.  
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Gepreoccupeerd gehechten en volwassen kinderen van wie de gehechtheidsstijl niet kan 

geclassificeerd worden, zijn nog gefixeerd op negatieve gebeurtenissen uit het verleden. Bij hen 

kan de zorgstijl t.a.v. de ouders getypeerd worden als emotioneel-afhankelijk en 

grensoverschrijdend. Zij zijn ofwel overbetrokken ofwel afwisselend te afstandelijk en 

overbetrokken. Grensoverschrijdend betekent dat zij hun eigen noden en behoeften en die van hun 

ouders veronachtzamen.  

Gereserveerd gehechte kinderen, die de moeilijkheden met hun ouders vroeger negeren, gaan in de 

actuele zorgrelatie emotioneel afstand houden, wat resulteert in een emotioneel-afstandelijke, 

zakelijke zorgstijl. Zij bieden dus weinig emotionele steun en zijn bovendien minder in staat zich 

empathisch in te leven in hun zorgbehoevende ouder(s) (zie figuur 5). 

 

Autonoom  filiaal rijpe zorgstijl 

Gepreoccupeerd  emotioneel-afhankelijke, grensoverschrijdende zorgstijl 

Gereserveerd emotioneel-afstandelijke, zakelijke zorgstijl 

  Figuur 5: Verband tussen gehechtheidsstijl en zorgstijl volgens Mahieu (2004). 

 

3.1.6: Zorgmotief van de kinderen: plichtsbesef of wens? 

We hebben de motieven voor zorg ook besproken in de eerste invalshoek, maar bekeken dit 

gegeven dan vanuit het standpunt van de partner als mantelzorger. 

De literatuurstudie van Mahieu peilt naar de mogelijke motieven van zorg bij de kinderen: gaan zij 

zorg verlenen vanuit een gevoel van plicht en verantwoordelijkheid of omdat ze het zelf wensen? 

De filiale plicht is multidimensioneel en heeft een maatschappelijke, familiale, attitudinale en 

psychologische dimensie. Binnen de maatschappij heersen waarden en normen die bepaalde 

verwachtingen creëren over wat kinderen zouden moeten doen voor hun hulpbehoevende ouders. 

Maar ook binnen elke familie bestaan hierover opvattingen. De attitudinale dimensie verwijst o.a. 

naar aard en omvang van de verantwoordelijkheid van de volwassen kinderen. Vanuit het 

psychologisch standpunt kan de filiale plicht worden begrepen als een taak in de ontwikkelingsfase 

van de kinderen. 

Filiale plicht en verantwoordelijkheid zijn tevens gerelateerd aan wederkerigheid. Het gevoel van 

kinderen dat ze moeten zorgen voor hun ouders kan immers voortvloeien uit het gegeven ‘in het 

krijt te staan’ bij de ouders. Hier kunnen we nogmaals verwijzen naar de contextuele invalshoek 

verder in dit werk waar we loyaliteit van kinderen t.o.v. hun ouders zullen bespreken. 

Plichtgevoelens kunnen zowel ontstaan vanuit de vroegere als vanuit de actuele relatie. 
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Wensmotieven worden veel meer dan plichtmotieven gekenmerkt door vrijwilligheid. Vanuit een 

hechte ouder-kindrelatie, vanuit affectieve gevoelens of liefde, een emotionele band of vreugde in 

de intergenerationele relatie, volgt de zorg voor de ouder omdat het volwassen kind dit wenst. Deze 

positieve concepten bepalen dus de algemene kwaliteit van de actuele zorgrelatie. Maar ook andere 

dan affectieve factoren bepalen de kwaliteit van de relatie: gezond afstand houden van elkaar, 

vertrouwen, respect, begrip, rechtvaardigheid. Mahieu verwijst tevens naar de levensgeschiedenis, 

het gehechtheidsverleden en de verwerking ervan, die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de 

relatie. Conflicten tussen ouders en kinderen zijn immers niet plots opgelost als één van de ouders 

hulpbehoevend wordt. 

 

Mahieu heeft zelf ook onderzocht wat het verband is tussen gehechtheidsrepresentaties en filiale 

plicht.  

De gepreoccupeerd gehechten en diegenen waarvan de gehechtheidsstijl niet kon worden 

vastgesteld, vertonen een groter plichtsbesef dan de kinderen die autonoom en gereserveerd 

gehecht zijn. Er werden ook aanwijzingen gevonden dat gevoelens van plicht meer gepaard gaan 

met instrumentele en praktische zorg, en minder met emotionele en lichamelijke zorg. Wanneer de 

zorg voortvloeit uit gevoelens van liefde en intimiteit (wensmotief), blijkt dit wel de meer intieme 

vormen van zorg te stimuleren (zie figuur 6). 

 

    Motief Soort zorg 

    Plicht  meer instumentele/praktische zorg 

minder emotionele/lichamelijke zorg 

    Wens  meer emotionele/lichamelijke zorg 

Figuur 6: Verband tussen motief en soort zorg. 

 

Wat betreft het verband tussen levensgeschiedenis en filiale zorghouding, stelt Mahieu vast dat 

autonoom (veilig) gehechten de levensgeschiedenis als zorgmotief erkennen, maar herinneringen 

aan ouderlijke warmte hebben ook een belangrijke invloed op het plichtsbesef. Gepreoccupeerd 

gehechten zijn nog te veel verstrikt in ervaringen uit hun levensgeschiedenis om een helder beeld te 

kunnen krijgen over continuïteit tussen heden en verleden. Gereserveerd gehechten ontkennen een 

verband en minimaliseren het gehechtheidsverleden. Het motief van hun huidige zorgrelatie staat 

voor hen dus doorgaans los van het verleden (zie figuur 7).  

Zelfs als ouders geen ‘goede’ ouders geweest zijn en kinderen geen warme herinneringen aan hun 

ouders koesteren, zullen de kinderen toch nog vaak op een zakelijke manier zorg bieden. 
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Gehechtheidsstijl Levensgeschiedenis als zorgmotief 

 autonomen zorg zowel vanuit levensgeschiedenis als vanuit plicht 

 gepreoccupeerden geen helder beeld 

 gereserveerden zorg los van verleden 

Figuur 7: Verband tussen gehechtheidsstijl en levensgeschiedenis als zorgmotief. 

 

3.2: Casus: De kinderen van Mia en Fred in de zorgrelatie  

Fred is jongdement. Zijn kinderen (43, 41 en 30 jaar) wonen echter alle drie reeds geruime tijd niet 

meer bij Fred en Mia. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zoals bij jongdementerenden toch vaker 

voorkomt, zouden deze gehechtheidsinvalshoek en de gevolgen voor de zorgrelatie een andere 

betekenis hebben. Niet slechter of beter, maar anders. Het is dus erg belangrijk om elke casus, elke 

zorgsituatie met zijn eigen specificiteiten pragmatisch te benaderen. Veralgemeningen horen niet 

thuis in de hulpverlening, zeker niet als het gaat over gehechtheidsrelaties, die bij uitstek zeer 

persoonlijk zijn. We willen in dit deel graag op een respectvolle manier inzoomen op Freds leven 

en de relaties met zijn kinderen, maar ook de relatie tussen Mia en de kinderen willen we onder de 

loep nemen, zonder al te veel te willen labelen.  

 

Alvorens te beginnen met het toepassen van de theorie op de casus, wil ik een aantal belangrijke 

punten aanstippen. Ten eerste wil ik aangeven dat er bij mijn weten geen gehechtheidsbiografisch 

onderzoek werd gedaan bij de kinderen van Mia en Fred, ik weet dus niet met zekerheid van welke 

gehechtheidsrelatie er sprake is tussen ouders en kinderen. Vervolgens dien ik te benadrukken dat 

ik zelf nooit een gesprek gehad heb met de kinderen, Mia wou dit niet toestaan en ik heb dit 

gerespecteerd. De aanknopingspunten waarover ik beschik om de actuele en vroegere relatie tussen 

de kinderen enerzijds en Mia en Fred anderzijds te begrijpen, heb ik gedistilleerd uit de verhalen 

van Mia. Ten derde: Labelen of etiketjes plakken, in dit geval veilige of (een vorm van) onveilige 

gehechtheid, is gevaarlijk. We worden als hulpverlener uitgedaagd om onszelf niet te verliezen in 

categoriseren, omdat we dan te veel gefixeerd zijn op wat we willen zien of denken te zien. (Baeten, 

2012) Maar om gestructureerd te werken en te reflecteren over gehechtheidsrelaties en de effecten 

ervan, dienen we toch wel de gehechtheidsstijl (veilig of een vorm van onveilig) te herkennen. 

 

Gehechtheidsrelatie vader-zonen en moeder-zonen 

Tijdens de gesprekken met Mia vertelde ze me dat er veel gebeurd is in de vroegere relatie tussen 

de zonen en Fred. Hij was een afwezige vader, sloeg de zonen, de zonen werden geconfronteerd 
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met mogelijk overspel van hun vader. Mia geeft de indruk dat ze hier weinig of niet is tegen in 

gegaan. Hoe hebben de zonen dit toen beleefd? Wat zijn hun herinneringen? Hebben ze dit 

verwerkt? Hoe kijken ze er nu op terug? Het is niet eenvoudig om hierop een antwoord te vinden 

zonder persoonlijk contact gehad te hebben met hen. Als we kijken naar de perceptie van Mia, wat 

ze ons verteld heeft, kunnen we sterk twijfelen aan een veilige gehechtheidsrelatie tussen de zonen 

en hun vader. Maar ook de relatie tussen de zonen en Mia zelf lijkt ons niet hecht. Mia heeft ons 

inziens weinig ondernomen of kunnen ondernemen om de relatie tussen Fred en de zonen te 

verbeteren. Is ze ooit tussengekomen toen Fred zijn zonen sloeg? Konden de zonen in het vroegere 

gezin met hun problemen terecht bij Mia? Werd dit alles uitgepraat toen de zonen volwassen 

waren? Veel vragen blijven. Duidelijk is wel dat er in de actuele relatie tussen de zonen en Fred een 

grote, misschien zelfs onoverbrugbare kloof bestaat. Wanneer we een kloof bemerken in de relatie, 

dan roept dit afstand op. Een afstandelijke relatie dus, die ons in de gehechtheidsstijlen brengt bij 

een gereserveerde, onveilige gehechtheid. Tussen de zonen en Mia lijkt er een minder brede kloof 

te zijn, het komt ons voor dat er wel een brug, min of meer stabiel, kan gebouwd worden tussen hen. 

 

Gehechtheidsrelatie vader-dochter en moeder-dochter 

De relatie tussen Fred en Fien lijkt ons warmer dan deze met de zonen. Verhalen van Mia over 

zowel de vroegere als de actuele relatie geven dit aan. Fien heeft noch de agressie noch het 

vermeende overspel bewust meegemaakt. Dit heeft duidelijk een invloed op haar huidige gedrag. 

Zij is immers de enige van de kinderen die momenteel nog persoonlijk contact heeft met Fred. Zij 

is ook de enige van de kinderen over wie Fred in het dagcentrum met mij gesproken heeft, de enige 

die hij nu nog meedraagt in zijn tanende herinneringen. Over de vroegere moeder-dochterrelatie 

heeft Mia weinig verteld. In de huidige relatie ergert Mia zich aan het feit dat Fien het 

vanzelfsprekend vindt dat Mia haar helpt in haar huishouden. Mia durft haar irritatie niet kenbaar te 

maken aan Fien. Kunnen we spreken over een hechte, warme relatie als frustraties niet kunnen  

uitgesproken worden tegen elkaar omdat men bang is voor de reactie van de ander? We bespreken 

de moeder-dochterrelatie meer uitgebreid verder in dit eindwerk in de contextuele invalshoek. We 

denken immers tot een beter begrijpen te kunnen komen van deze relatie vanuit het contextuele 

kader. 

 

Van welke gehechtheidsstijl er ook sprake is, dit is in se minder belangrijk dan de gevolgen die dit 

heeft voor de actuele zorgrelatie. We relativeren hiermee het belang van het categoriseren. 
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Toetsing aan de literatuur 

We vervolgen met onze reflecties over dit onderwerp te toetsen aan de literatuur zoals voorgesteld 

in 3.1. We doen dit door tegenovergesteld te werken: I.p.v. te vertrekken van een gehechtheidsstijl, 

nemen we als uitgangspunt de huidige zorgrelatie om dan via de theorie te uit te komen bij een 

gehechtheidsstijl.  

 

Mia heeft het moeilijk om beroep te doen op haar kinderen nu Fred zorgbehoevend is, alhoewel de 

zorg voor haar man haar onnoemelijk zwaar valt. Ze durft geen hulp te vragen aan haar zonen uit 

angst om haar kinderen te verliezen. Ze wil geen hulp vragen aan de dochter omdat deze haar eigen 

leven heeft.  

Noch bij Mia, noch bij de kinderen is psychologisch welbevinden merkbaar nu de ouders 

zorgbehoevend zijn. Mia praat soms over hoe makkelijk het zou zijn als ze ’s ochtends niet meer 

zou wakker worden. Haar welbevinden lijdt onder de stressvolle relatie met de kinderen. Liefst zou 

ze de zonen gescheiden houden van hun vader, omdat ze zelf aanvoelt dat conflicten onvermijdbaar 

zijn. Dit gegeven heeft een grote impact op haar gezondheid en betekent een zware belasting voor 

Mia. Misschien rekent ze zelfs niet op de kinderen voor hulp, aangezien ze onbewust beseft dat dit 

tot meer stress kan leiden bij haar. Uit haar verhalen blijkt dat de jongste zoon zelf persoonlijk 

contact met Fred mijdt om nieuwe conflicten uit te sluiten. De oudste zoon komt niet vaak langs 

maar informeert bij Mia enkel via mail naar de toestand van Fred.  

Deze twee aspecten, geen beroep willen of durven doen op de kinderen en geen psychologisch 

welbevinden, wijzen volgens Merz op een relatie die kwalitatief niet veilig gehecht is.  

 

Parentale en filiale maturiteit (Mahieu, 2004) veronderstellen een evenwicht tussen ‘betrokken-

blijven’ en ‘gezonde-afstand-bewaren’. Dit evenwicht is in deze casus moeilijk terug te vinden. Er 

is weinig betrokkenheid van de kinderen, er heerst afstand maar we kunnen dit bezwaarlijk een 

‘gezonde’ afstand noemen. Het is een afstand om niet verder in conflict te komen. De kinderen zijn 

niet filiaal matuur: ze bieden geen hulp. Mia vertoont geen parentale maturiteit: ze vraagt helemaal 

niets aan haar kinderen, maar gaat ervan uit dat vooral de dochter de zorg uit zichzelf zou moeten 

bieden, omdat zij nog een goede relatie heeft met haar vader. Bij Moors (gastdocente bij Baeten, 

2013) zagen we nochtans dat ‘Als je wil dat de ander geeft wat je nodig hebt, je het moet vragen’.  

 

Wanneer we de resultaten van het onderzoek van Mahieu over filiale maturiteit en de 

gehechtheidsgeschiedenis toepassen op de casus, komen we tot de volgende bevindingen:  
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Ten eerste: Er heerst weinig tot geen intimiteit of vertrouwelijkheid in de filiale zorgrol. De 

kinderen vertonen weinig empathie t.o.v. hun ouders. De kans dat de volwassen kinderen in dit 

gezin weinig herinneringen hebben aan warme ervaringen uit hun kindertijd, wordt hierdoor groter.   

Ten tweede: De filiaal rijpe zorgstijl, die wordt gelinkt aan een autonome gehechtheid, vinden we 

in deze casus niet terug. 

Ten derde: Uit de verhalen lijkt een emotioneel-afstandelijke, zakelijke zorgstijl nog het best te 

passen bij deze casus. De kinderen bieden geen emotionele steun en lijken niet in staat zich 

empathisch in te leven in de hulpbehoevende ouders. Dit komt volgens het onderzoek van Mahieu 

vooral voor bij kinderen die de vroegere moeilijkheden met hun ouders negeren,  De zakelijke stijl 

in de vorm van instrumentele, praktische hulp kunnen we terugvinden in de jongste zoon die op 

zaterdag Mia komt uithalen om boodschappen te doen, evenwel zonder tot bij Fred te komen.  

 

De lage kwantiteit van zorg die door de kinderen wordt geboden, maakt het niet eenvoudig om 

objectief te bepalen welk motief er achter de zorg zit die dan wél geboden wordt. Juist omdat de 

zorg zo miniem is, gaan we er namelijk makkelijk van uit dat dit dan wel uit een plichtsgevoel zal 

zijn, eerder dan dat het hun eigen wens is. De multidimensionaliteit (vier dimensies) van de filiale 

plicht is echter niet makkelijk terug te vinden. De maatschappelijke waarden en normen staan los 

van dit gezin. Familiale opvattingen over wat kinderen zouden moeten doen voor hun 

zorgbehoevende ouders werden waarschijnlijk nooit besproken, aangezien er in dit gezin niet echt 

een cultuur heerst van open communicatie. Noch de attitudinale noch de psychologische dimensie 

zijn duidelijk aanwezig. Plichtgevoelens ontstaan vanuit de vroegere relatie zijn weinig 

waarschijnlijk bij de zonen in het gezin van Fred en Mia, maar misschien kan een hulpverlener een 

zeker plichtsbesef creëren vanuit de huidige relatie, zijnde volwassen kinderen met een zieke 

vader? Is de weinige filiale zorg dan toch ontstaan vanuit een wensmotief? De levensgeschiedenis 

en het gehechtheidsverleden hebben niet geleid tot een goede kwaliteit van de relatie. De conflicten 

werken nu nog door en breiden verder uit bij elk contact tussen de zonen en Fred. Ook van 

affectieve gevoelens, van een emotionele band of vreugde in de relatie vinden we weinig sporen, 

toch tussen vader en zonen, zodat we ook daar niet de vrijwilligheid om te zorgen voor de ouders 

terugvinden.  

In beperkte mate is er wel de praktische hulp aan Mia, zoals eerder beschreven, van de jongste zoon. 

Een mail van de oudste zoon aan Mia of het langskomen van Fien kunnen we beschouwen als 

emotionele steun aan Mia. Het antwoord op welke motivatie hier achter zit, moeten we echter 

schuldig blijven. Een gesprek met de kinderen had wellicht meer duidelijkheid kunnen brengen.  
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We kunnen dus weinig zorgmotieven ontdekken bij de kinderen. Is dit misschien een bewijs, voor 

dit gezin dan toch, dat als men geen motief heeft er ook weinig of geen zorg volgt? 

Deze paragraaf over zorgmotieven lijkt een cirkelredenering  in zich te dragen (Forceville, 2010). 

Cru gesteld: ‘Er zijn weinig motieven, dus volgt er geen zorg. Er is geen zorg, dus wij vinden geen 

motieven.’ Belangrijk en boeiend is hoe dit gezin en de hulpverlener uit deze cirkel kunnen geraken.  

 

Zowel onze eigen ervaring met Fred en Mia, als onze inzichten door de verschillende 

opleidingsonderdelen waarin de gehechtheidstheorie werd belicht, evenals de toepassing van Mia’s 

verhalen op de theorieën van Merz en Mahieu, brengen ons bij de veronderstelling van een 

onveilige gehechtheidsrelatie, misschien een gereserveerde, afstandelijke relatie. De 

gedesorganiseerde, onveilige gehechtheid door trauma (het misbruik in de vorm van agressie door 

Fred t.o.v. de zonen) is een andere mogelijkheid die waarschijnlijk nog meer de lage zorgkwantiteit 

en -kwaliteit zou verklaren. Deze gehechtheidsstijl is echter niet opgenomen in het onderzoek van 

Mahieu en we hebben hierover geen andere literatuur gevonden. Na telefonische contactname met 

mevrouw Mahieu bleek dat er inderdaad niet was verder gewerkt op het thema ‘gehechtheid en 

zorg voor hulpbehoevende ouders’, het onderwerp van haar doctoraatsthesis.  

We merken nog een ander zwakte op in deze invalshoek: een gehechtheidsrelatie komt reeds zeer 

vroeg tot stand en gaat normaal gezien over de moeder-kindrelatie, aangezien de vader pas later in 

‘beeld’ komt. (Baeten, 2013; Meurs, 2010) In onze beschouwingen leggen we echter meer de 

nadruk op de relatie tussen de vader en zijn zonen. We hebben dit zo gedaan omdat de vader, Fred, 

toch een zeer grote impact heeft gehad op die relatie omwille van fysiek geweld.  

 

Van onze tweede hypothese 

Veilige gehechtheid, zowel met kinderen als met partner, vormt een goede basis voor 

emotionele en instrumentele solidariteit bij de confrontatie met jongdementie. 

En: Onveilige gehechtheid of een kwetsbare relatie met kinderen of met partner vormt geen 

goede basis voor emotionele en instrumentele solidariteit bij de confrontatie met 

jongdementie. (zie hoofdstuk 1, 1.4: Hypothesen, b)  

kunnen we stellen dat deze geldig is voor onze casus. Het tweede gedeelte van de hypothese is 

immers wat wij hebben teruggevonden bij Fred, Mia en de kinderen, vooral de zonen.  

 

We willen nogmaals benadrukken dat we ons moeten behoeden voor labels en dat ze enkel bedoeld 

zijn om de actuele zorgstijl beter te begrijpen. 
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Het is onze overtuiging tot een dieperliggend begrijpen te kunnen komen van de verschillende 

relaties en zorgpatronen door verder te werken vanuit het contextuele kader. 

 

4: Derde invalshoek: Het contextuele denken  

 

4.1: Literatuurstudie 

 

4.1.1: Inleiding 

We hebben in voorgaande invalshoek al een aantal maal verwezen naar het contextuele denken, een 

therapeutische methodiek. Als gezinswetenschapper worden we niet opgeleid om therapeutisch te 

werk te gaan, maar toch zijn we ervan overtuigd dat de contextuele methodiek een werkvorm is die 

kan gebruikt worden door andere hulpverleners (ook uit de eerste lijn) dan therapeuten. Begeleiding 

van gezinnen in allerhande crisissituaties, zoals ook jongdementie in het gezin, is volgens ons ten 

zeerste geschikt om vanuit het contextuele denken te benaderen.  

In het opleidingsonderdeel ‘Gezinspedagogiek’ besprak Van Crombrugge (2011) het denken van de 

Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy over familieverbanden, waarbij 

loyaliteit, dankbaarheid en de balans van verworven diensten en schulden, van geven en ontvangen, 

belangrijke topics zijn. De betekenis van geven in deze context is deze van zorg dragen en 

verantwoordelijk zijn voor een relatie op een gepaste manier. Op die manier kan een mens 

vertrouwen, erkenning krijgen en existentiële vrijheid verwerven. Vier dimensies van het 

contextuele denken werden ons door Van Crombrugge met groot enthousiasme uitgelegd. Hier 

kiemde onze interesse voor deze manier van werken. Ook de meerzijdige partijdigheid en het 

gebruik van een genogram die ons werden aangeleerd in de opleidingsonderdelen ‘Helpende 

gesprekken’ (2011) en ‘Maatschappelijke dienstverlening’ (2012), bieden goede kapstokken om de 

contextuele dynamiek te begrijpen en toe te passen. Daarnaast voorzien ook de 

opleidingsonderdelen ‘Psychologie van de partner- en gezinsrelatie’ (Baeten, 2011), 

‘Systeemtherapie (Leroy, 2012) en ‘Relatie-ondersteuning en bemiddeling’ (Baeten, 2013) ons van 

inzichten om deze invalshoek te bespreken.   

Een gezinswetenschapper is dus volgens ons voldoende opgeleid om een overzicht te kunnen 

maken van de totale werkelijkheid van de hulpvrager in zijn context, waardoor de hulpvraag kan 

gesitueerd worden in een ruimer geheel.  

Deze contextuele methodiek lijkt ons dan ook een mooie uitdaging om in dit werk te gebruiken als 

laatste theoretisch invalshoek. Om in de ‘context’ te blijven: wat wij geleerd en meegekregen 

hebben over het contextuele denken in onze opleiding, willen we doorgeven via dit eindwerk. 

 40



 

 

4.1.2: Dimensies van het contextuele kader 

Het vertrekpunt van het contextuele denken is de indeling in vier (vijf, maar de laatste wordt niet 

vaak vernoemd in de literatuur) dimensies om complexe dynamieken binnen een situatie beter te 

kunnen begrijpen. 

In de eerste dimensie wordt gekeken naar de feitelijke, objectieve gegevens. Alle gebeurtenissen in 

het leven van de betrokken mensen en dit over de generaties heen worden overzichtelijk gemaakt in 

een genogram en in een tijdlijn. Welke leeftijden hebben de betrokkenen? Hoe ver weg wonen de 

kinderen? Zijn er financiële moeilijkheden? Dit zijn mogelijke vragen waarop hier een antwoord 

wordt gegeven. 

In de tweede dimensie zit het niveau van de psychologie vervat, het intrapsychische. Welke zijn de 

individuele psychologische dynamieken van de verschillende personen in de context, hun 

gevoelens, dromen, angsten, wensen, ...? Hoe ervaren, beleven, interpreteren,... zij de feiten uit de 

eerste dimensie? Hoe verwerken ze de feiten, wat zijn hun innerlijke motieven? Hoe verloopt 

verliesverwerking bij betrokkenen? Ontwikkelingspsychologie en kennis van gehechtheidsrelaties 

geven ons handvaten om deze dimensie te begrijpen (Meurs, 2010; Baeten, 2013) 

De derde dimensie beslaat de interacties. Ieder mens is deel van een relationeel netwerk, een 

systeem. Welke dynamieken spelen binnen dit systeem? Maken machtsstructuren, manipulatie, 

hiërarchie, bepaalde structuren of patronen deel uit van het systeem? Hoe verloopt de 

communicatie? Zijn er coalities gevormd? Hoe komt men tot oplossingen bij conflicten? Het 

opleidingsonderdeel ‘Communicatietheorie’ en de toepassing ervan in ‘Helpende gesprekken’ 

(2011) helpen ons om deze dimensie te benaderen op een gestructureerde manier aan de hand van 

een belevingsgerichte houding. In deze dimensie wordt hoofdzakelijk systemisch gedacht, dus ook 

het opleidingsonderdeel ‘Systeemtherapie’ (Leroy, 2012) vormt een goede basis om onze 

bedenkingen te formuleren. 

De vierde dimensie beschrijft het niveau van de relationele ethiek. Dit is de eigenlijke contextuele 

dimensie die overkoepelend is boven de eerste drie dimensies. De eerste drie dimensies zijn nodig 

om mensen te begrijpen, in de vierde dimensie ligt voor een contextueel hulpverlener de aanzet tot 

werkelijke verandering, verbetering. Heerst er een sfeer van vertrouwen, veiligheid, solidariteit, 

betrouwbaarheid tussen de mensen in het systeem? Het intergenerationele verhaal vindt hier zijn 

plaats. Zowel Baeten (2013) als Moors (gastdocente voor dit opleidingsonderdeel) hebben ons het 

fundament geboden om deze dimensie diepgaand te bestuderen m.b.t. onze casus. 
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Een (onvolledig) overzicht van mogelijke dynamieken en van betekenissen van termen binnen de 

vierde dimensie wordt hierna gegeven. Baeten (2011), Baeten (2013), Heylen & Janssens (2001) en 

Michielsen (2005) boden ons de informatie voor dit overzicht. 

 

Context: Elke mens leeft in een dynamische verbondenheid met betekenisvolle anderen. 

Relationele ethiek:  Dit verwijst naar de nood van rechtvaardigheid en billijkheid in menselijke 

relaties. De mens zelf oordeelt over wat goed of niet goed is in zijn relaties. 

Existentiële gerechtigde aanspraak: Kinderen hebben het natuurrecht op zorg van de vorige 

generatie. Als er misbruik van vertrouwen is of onrechtvaardigheid in de ouder-kindrelatie, dan 

verwerven kinderen destructief recht. In een partnerrelatie kunnen we het als volgt omschrijven: de 

ene partner verwacht van de andere van iets terug te krijgen op basis van verworven verdienste, 

hij/zij maakt er aanspraak op.   

Betrouwbaarheid: Iedereen heeft recht op betrouwbaarheid, een rechtvaardig beginsel. Het kan 

zich in een relatie pas ontwikkelen en tot groei komen als de twee partners elkaars aanspraken 

overwegen en ze allebei bereid zijn om oplossingen te zoeken. De dialoog is hiervoor belangrijk: 

de aanspraken ter sprake brengen en luisteren naar elkaar om op lange termijn een evenwicht te 

krijgen tussen geven en ontvangen. (dialoog: zie ook verder) 

Loyaliteit: Kinderen en ouders zijn met elkaar existentieel verbonden door de biologische band 

(meestal). Dit is een kwaliteitsvolle en duurzame band, ook bij conflicten. Er is verticale loyaliteit 

tussen opeenvolgende generaties. Deze is asymmetrisch: kinderen zijn gerechtigd om meer te 

ontvangen dan te geven, de ouder heeft meer verantwoordelijkheid in de balans. Verticale loyaliteit 

kan niet ontbonden worden, ze kan wel ontkend worden (derde dimensie). Het kind draagt de 

verticale loyaliteit mee in zijn rugzak. Horizontale loyaliteit, bijvoorbeeld de verworven loyaliteit 

tussen partners, is symmetrisch: beiden dragen evenveel verantwoordelijkheid in de 

rechtvaardigheid voor de balans, ze is gefundeerd op eerlijkheid en vertrouwen. Er kunnen 

loyaliteitsconflicten ontstaan: gespleten loyaliteit (bij echtscheiding) of een botsing tussen verticale 

en horizontale loyaliteit. In de zorg voor een hulpbehoevende, dementerende ouder kunnen 

kinderen dit conflict ervaren, omdat ze minder tijd aan hun eigen gezin kunnen besteden. Bij de 

onzichtbare loyaliteit is het uiterlijk of gedragsmatig niet altijd te zien dat kinderen loyaal zijn aan 

hun ouders. Een contextueel hulpverlener heeft veel aandacht voor loyaliteitsgevoelens binnen de 

familie. 

Passend geven: Dit betekent zorg dragen, verantwoordelijk zijn voor een relatie op een gepaste 

manier, rekening houdende met de ander. Geven en nemen dient in balans te zijn, maar dit is niet 

altijd mogelijk, o.a. in de ouder-kindrelatie: Het kind kan nooit de investering van de ouders (het 
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geven van het leven) terugbetalen. Door de onzichtbare zijnsloyaliteit kunnen we ervan uitgaan dat 

elk kind verlangt om iets terug te geven aan de ouder. Geven in de relatie mag niet ten koste gaan 

van eigen belangen, men moet steeds rekening houden met zijn eigen mogelijkheden en 

beperkingen. In de ouder-kindrelatie moet het kind ook de mogelijkheid krijgen om te leren geven. 

Té veel geven kan leiden tot een onvermogen om te ontvangen (zie ook 4.1.3: Parentificatie). Niet 

genoeg geven of op een verkeerde manier geven kan eveneens leiden tot parentificatie. De kwaliteit 

en de geschiedenis van de relatie zijn dus bepalend voor het wel of niet omzetten van het verlangen 

tot geven in concrete actie. 

Verantwoordelijkheid:  Investeren in verantwoordelijke zorg en betrouwbaarheid binnen een relatie 

moeten in evenwicht zijn met er winst uit halen. Slechts dan kunnen hechte relaties ontstaan en in 

stand gehouden worden. 

Rechtvaardige relatie:  Dit is een relatie waarin op een ‘gezonde’ manier zorg wordt gegeven. Er is 

sprake van rechtvaardigheid als de balans van geven en ontvangen op lange termijn in evenwicht is. 

Legaat: Dit is de ‘erfenis’ waarmee iets moet gedaan worden, waarmee men zich verdienstelijk kan 

maken. De belangen van de kinderen worden hiermee behartigd. 

 “Het legaat is de verplichting voor de huidige generatie uit te zoeken wat in het leven 

bijdraagt aan de kwaliteit van het nageslacht, en dit nageslacht te bevrijden van 

verlammende gewoonten, tradities en verwachtingen van vorige generaties.” (Nagy en 

Krasner, 1994 in Michielsen, 2005) 

Delegaat: Dit deel van de ‘erfenis’ gaat over de verwachtingen die ouders opleggen aan hun 

kinderen. Vaak zijn dit tekorten die ouders zelf hebben ondervonden. Het kind voelt zich verplicht 

om te voldoen aan de verwachtingen van de ouders. Dit kan beschadiging toebrengen aan de 

belangen van de kinderen. Delegaten kunnen leiden tot parentificatie. 

Erkenning: Waar men inziet dat de aanspraken van de ander billijk zijn en waar men accepteert dat 

men daardoor de ander iets verschuldigd is, is er erkenning. In conflictueuze relaties is er vaak een 

tekort aan erkenning. 

Destructief recht: Kinderen krijgen als het ware het recht om herstel te eisen van wat hen vroeger is 

aangedaan. Leunen op dit recht kan zich bijvoorbeeld manifesteren door het ‘niet kunnen geven’: 

geen zorg dragen voor anderen. Dit hangt meestal samen met het zelf te weinig hebben ontvangen 

van zijn ouders, met onbetrouwbaarheid en onrechtvaardigheid in de ouder-kindrelatie waardoor 

het vertrouwen is geschonden. De rekening zal echter niet aan de ouders worden gepresenteerd, 

maar wel aan de eigen kinderen of de partner. Het gebeurt totaal onbewust: men voelt niet dat men 

anderen kwetst omdat men zelf veel pijn heeft. Het onrecht dat zo overgaat van de ene generatie op 

de andere, is de roulerende rekening.  
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Constructief recht: Dit is het vermogen om op een gepaste manier zorg te dragen voor zichzelf én 

de ander. Hiervoor overstijgt men het aangedane leed en men vindt er de kracht om anderen te 

helpen om zo vrijer te worden en te kunnen groeien. 

Dialoog:  Dit gaat niet enkel over communicatie (derde dimensie), maar vooral over het 

voortdurend toetsen van de relationele balans van geven en nemen aan wederzijdse betrokkenheid 

en rechtvaardigheid. (zie ook eerder bij betrouwbaarheid) 

Grootboek van verdiensten: Dit is een levensbalans, waarin relationele verdiensten en schulden op 

het einde van het leven moeten ‘kloppen’. Als de balans niet klopt, worden openstaande roulerende 

rekeningen doorgeschoven naar derden.  

 

Dit contextuele denkkader leidt tot een integratief model, waarin de relationele ethiek de 

dynamische verbondenheid tussen de verschillende generaties verwoordt. 

Om de draagwijdte van een hulpvraag te kunnen overzien, is een benadering van de vier dimensies 

aangewezen. Elke dimensie is even belangrijk en gekoppeld aan de andere drie. De vier dimensies 

bieden telkens een ander aspect van éénzelfde werkelijkheid. Het grote voordeel van deze 

constructieve benadering is dat bepaalde verschijnselen die in het begin niet zo belangrijk leken, 

misschien wel de kern van het probleem in het gezin raken. (Heylen & Janssens, 2001) 

Deze aanpak lijkt misschien op hokjesdenken maar is het volgens ons niet. Door het plaatsen van 

alle aspecten uit de ruime context in de vier dimensies, wordt duidelijk dat alle aspecten belangrijk 

zijn. Op die manier kan een gezin op een meer respectvolle manier worden benaderd. 

De twee voorgaande invalshoeken in dit eindwerk, de psychosociale problematiek bij de 

mantelzorger en de gehechtheidsrelaties tussen kinderen en ouders, hebben in het contextuele kader 

hun plaats. We bespreken dit in 4.2 waar we de casus toepassen op de vier dimensies.  

 

Er bestaat nog een vijfde dimensie die niet vaak wordt vermeld in de literatuur: de ontologische 

dimensie. Deze gaat over de noodzaak van ‘de ander’ voor de eigen individuatie. (Baeten, 2013)  

We gaan ons in dit eindwerk niet verdiepen in deze dimensie.  

 

4.1.3 Parentificatie 

Parentificatie wordt besproken in een artikel van Van Mierlo, Michielsen, De Buysser & 

Rooijakkers-Segers (2005), horende bij het opleidingsonderdeel ‘Relatieondersteuning en 

bemiddeling’ van Koen Baeten (2013). Kinet (2010) biedt ons nog uitgebreidere inzichten in dit 

fenomeen. Parentificatie heeft gevolgen voor de balans van geven en ontvangen, daarom is dit een 

onmisbaar deel in de contextuele visie in dit eindwerk. Zonder therapeutisch te werken, kan 
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informatie over de vroegere relatie met de (groot)ouders een groot inzicht bieden in huidige 

verstoorde balansen van geven en ontvangen. 

 

In het interactieproces dat parentificatie is, gebeurt een rolomkering, waarbij het kind ouderlijke 

functies vervult t.o.v. een ouder. Het meest bekend is parentificatie omwille van zijn destructieve 

gevolgen. Onder anderen Nagy legt echter ook de nadruk op constructieve effecten van 

parentificatie. Hij vertrekt vanuit het inzicht dat een kind, door de existentiële verbondenheid en 

loyaliteit, een ‘gevend kind’ is, dat voor zijn ouders wil zorgen. Verder benadrukt hij de 

asymmetrie van de ouder-kindrelatie, waarbij de ouder de verantwoordelijke is in de relatie. Als 

een ouder erkenning geeft aan het kind wanneer dit kind verantwoordelijkheden op het niveau van 

de ouders opneemt, zal de emotionele groei van het kind toenemen en is het effect constructief, wat 

bijdraagt aan de zelfafbakening (“ik besta, ik ben iemand”) en de zelfwaarde (“ik doe ertoe”). Dit 

kan zich o.a. voordoen als een ouder ziek is. Wanneer er echter geen erkenning volgt voor het kind, 

leidt dit tot destructieve gevolgen. (Kinet, 2010; Van Mierlo et al., 2005) 

In wat volgt bespreken we de twee polen van parentificatie in de zorgrelatie tussen ouder en kind: 

de parentificatie van het zorgende kind en de parentificatie van het kind dat kind moet blijven. 

Deze twee vormen zullen belangrijk blijken in de toepassing op onze casus. Uiteraard is de lijst van 

mogelijke vormen van parentificatie uitgebreider.  

 

4.1.3.1: Het zorgende kind  

Zorgende kinderen nemen veel praktische taken op in het huishouden en verlenen emotionele troost 

in het gezin, vaak omdat de ouder het niet aankan. Ze raken hierdoor geïsoleerd van 

leeftijdsgenoten omdat ze te veel gericht zijn op de behoeften van anderen thuis. Ze kunnen niet 

‘onbezorgd kind’ zijn. Praten over eigen noden kunnen ze niet, ze ‘geven’ voortdurend aan anderen. 

Zelf hulp of aandacht ontvangen wordt zeer moeilijk. 

 

‘... Ondanks het feit dat ze zeer veel voor anderen hebben gedaan, en ondanks het feit dat ze 

daardoor een grote mate van verdiensten hebben verworven, voelen ze zich niet gerechtigd 

om te ontvangen.’ (Goldental, in Van Mierlo et al., 2005) 

 

Door een negatieve spiraal van anderen die op het kind en latere volwassene leunen, kan bij henzelf 

het beeld ontstaan dat iedereen van hen profiteert. Ze zien echter niet in dat ze steeds zelf zorg 

geven zonder de ander toe te laten om terug te geven. Ze hebben hierdoor immers controle over de 

relatie, controle die ze moeilijk kunnen loslaten. Ze ontwikkelen een verstoorde balans in wat 
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rechtvaardig is voor zichzelf en de ander: Voor hen lijkt de balans in het voordeel van de ander uit 

te vallen. (Kinet, 2010; Van Mierlo et al., 2005) 

 

4.1.3.2: Het kind dat kind moet blijven 

Volgens Nagy is dit één van de ergste vormen van parentificatie. 

De behoefte aan individuele autonomie versus het afhankelijk moeten blijven uit loyaliteit aan de 

zorgbehoefte van de ouders, omschrijft het conflict. M.a.w. wanneer kinderen voelen dat de 

zorgbehoefte van de ouders sterker wordt, kunnen ze door niet volwassen te worden, zorgen dat de 

ouders ouder kunnen blijven. Meestal gaat het over het jongste kind in het gezin. Dit opgroeiende 

kind moet het overvloedige geven van de ouders enkel ontvangen, zonder dat het er iets dient voor 

te doen (verwenning). Het kind leert evenmin om te geven, het leert niet om verantwoordelijke zorg 

voor zichzelf of voor anderen op te nemen.  Dus zowel geven als ontvangen is voor dit kind 

problematisch. (Kinet, 2010; Van Mierlo et al., 2005) 

 

4.1.4: Meerzijdige partijdigheid 

Een contextuele hulpverlener houdt steeds rekening met alle betrokkennen in de hele relationele 

werkelijkheid, ook met diegenen die niet aanwezig zijn bij het gesprek, zelfs met diegenen die niet 

meer kunnen aanwezig zijn omdat ze overleden zijn. Op die manier kan de hulpverlener 

verdiensten en rekeningen van elke betrokken partij aan bod laten komen en past hij/zij meerzijdige 

partijdigheid toe. (Baeten, Dewispelaere, Neyskens, Van der Straeten, Vanelstraete, Wens & 

Wiewauters, 2011; Baeten, 2013) Meerzijdige partijdigheid werkt verbindend, ook indien er groot 

onrecht heeft plaatsgevonden. (Deltour, 2005 a) 

 

4.1.5: Genogram en tijdlijn 

In een genogram wordt het intergenerationeel netwerk van een persoon grafisch voorgesteld. Het 

doel is om betekenisvolle informatie i.v.m. de ruimere familiecontext op een overzichtelijke manier 

en geordend weer te geven. Ook de aard en de beleving van de relaties krijgen aandacht in een 

genogram. Voor een contextueel werker betekent een genogram een inventarisatie van destructief 

en constructief recht, hulpbronnen, breuken, enz. Het samen met de hulpvrager werken aan een 

genogram doet de hulpvrager beseffen dat hij tot een groter geheel behoort. Delegaten, legaten, 

loyaliteiten worden zichtbaar gemaakt. (Baeten, 2013) 

De geschiedenis van het gezin weergeven onder de vorm van een tijdlijn is een andere 

voorstellingswijze die complementair aan het genogram kan gebruikt worden.  
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De opmaak van zowel genogram als tijdlijn kan gezamenlijk met de betrokkenen gebeuren. 

(Engelen & Van der Straeten, 2012) 

 

4.2: Casus: de ruime context rond Fred 

De eerste dimensie: de feiten  

Toen onze gesprekken met Fred en Mia plaatsvonden, hadden we niet de bedoeling om hier een 

genogram of een tijdlijn mee te maken. We hebben dan ook niet bewust naar het intergenerationele 

aspect gevraagd. Enkel wat door (één van) hen beiden werd vernoemd, kan opgenomen worden in 

zowel het genogram als de tijdlijn. Deze staan uitgetekend in figuren 8 – 9 – 10 (bijlagen 2 – 3 – 4). 

Voor het genogram hebben we een opsplitsing gemaakt tussen het huidige gezin van Fred en Mia 

(met kinderen en kleinkinderen) en het gezin waaruit Fred komt (vanaf de ouders van Fred), telkens 

op 1 september 2012. Voor de tijdlijn hebben we alle verkregen informatie in één figuur geplaatst. 

We zijn ons er terdege van bewust dat de genogrammen 5 generaties zouden moeten beslaan, dat 

het ook informatie over de grootouders van Fred en de (groot)ouders van Mia zou moeten bevatten, 

maar deze informatie hebben we spijtig genoeg niet en kunnen we ook niet meer te weten komen. 

We zullen verder in onze uitwerking zien dat dit een beperking betekent en we onze reflecties op 

een alternatieve manier moeten uitvoeren.  

 

De meeste feiten komen uit de verhalen van Mia. Uit de manier waarop zij over de conflicten met 

de zus en moeder van Fred praat, verkrijgen we tevens informatie. Het gegeven dat Fred enkel over 

zijn dochter en toekomstige schoonzoon wil/kan praten, en slechts vaag of niet meer beseft dat hij 

ook twee zonen heeft, biedt ons informatie over zijn relatie tot zijn kinderen. De relatie met zijn 

zonen was, zoals reeds eerder bleek, niet hecht te noemen. 

 

De tweede dimensie: de psychologie 

Als vertrekpunt nemen we de ziekte van Fred om de beleving van alle betrokkenen in zijn huidige 

en vroegere gezin te bespreken. 

Freds gevoelens over zijn ziekte veranderen in de tijd. Op het ogenblik van onze gesprekken heeft 

hij nog een ziektebesef, hij is bang voor wat komen gaat en verdrietig dat het over een ziekte gaat 

waarvoor geen genezing bestaat. Het ziektebesef vermindert echter spectaculair op korte tijd. Een 

aantal weken na zijn start in het dagcentrum weet hij niet meer waarom hij er komt. Voor hem geldt 

de paradox: ‘Hoe verder de ziekte gevorderd, hoe minder groot het leed.’ (Van de Ven, 2012) 

Voor Mia is de beleving totaal anders. Zij ervaart op de eerste plaats een chronische rouw: zij heeft 

achtereenvolgens gevoelens van ontkenning, depressie (droefheid, wanhoop, “Het zou makkelijker 
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zijn als ik niet meer zou wakker worden”, ...), schuld (“Waar schiet ik tekort?”), agressie (jaloezie, 

kwaad worden op Fred als hij zich niet alleen wast, ...), aanvaarding (als er korte stabilisatie is in de 

ziekte of als er hulp is). Om vervolgens de cyclus opnieuw te doorlopen wanneer er weer 

achteruitgang bij Fred merkbaar is of wanneer een probleem opduikt. Deze chronische rouw heeft 

een aanvang genomen op het moment van de diagnose. Verder ervaart zij ‘zorgstress’, een term die 

gebruikt wordt door Van de Ven (2012). Vooral de zorg ’s nachts wordt voor haar zwaar. Ze gaat 

tevens opnieuw de confrontatie aan met pijnlijke ervaringen met Fred in het verleden: “Was ik niet 

beter van hem gescheiden toen het nog kon?” Nu ze vindt dat het te laat is om nog te scheiden, 

houdt voor Mia de angst om haar gezin te verliezen haar erg bezig.  

In onze eerste invalshoek (zie hoofdstuk 2, 2.1 en 2.2) hadden we het reeds over de psychosociale 

problemen die de partner van een persoon met dementie te verwerken krijgt. Het merendeel van 

onze bedenkingen aldaar kan ook hier op de tweede dimensie van de contextuele benadering 

geplaatst worden. Op deze dimensie kunnen we eveneens onze tweede invalshoek (gehechtheid) 

plaatsen. De gehechtheidsrelatie tussen kinderen en ouders heeft immers een invloed op hoe de 

ziekte van Fred beleefd wordt. (Baeten, 2013; Meurs, 2010) 

 De zonen ervaren Freds ziekte op een dubbele manier. Enerzijds zouden ze liever een volledige 

breuk willen met hun vader, anderzijds voelen ze toch een vorm van medelijden. Ze uiten dit 

beiden t.o.v. hun moeder, weliswaar op een verschillende manier. Jan mailt af en toe, Pieter helpt 

Mia met boodschappen. De beleving van de dochter is moeilijk te doorgronden. Vanuit de feiten 

lijkt het dat ze doet alsof er niets aan de hand is.  

De zus van Fred toont haar bekommernis, nu ze vernomen heeft dat Fred ziek is, door bij hem in 

het dagcentrum langs te komen. Zij voelt aan dat het erg belangrijk is voor mensen om op het einde 

van hun leven conflicten uit te praten en komt hem bezoeken. Bij Mia overheerst nog steeds de 

boosheid tegenover de zus en Freds familie. 

Voor de moeder van Fred komt verzoening (te) laat, zij is zelf zwaar dementerend en herkent haar 

kinderen of familie niet meer.  

 

De derde dimensie: interacties 

De beperkingen door de ziekte om op een cognitief vaardige manier te interageren, maken dat Fred 

minder en minder begrijpt hoe de verschillende mensen in zijn omgeving in relatie staan tot hem. 

Hij herinnert zich slechts vaag tot niet meer dat hij 2 zonen heeft, maar over de dochter en de 

schoonzoon kan hij nog wel vertellen. We stellen vast dat de personen met wie hij steeds een goede 

band heeft gehad, langer in zijn geheugen aanwezig blijven dan diegenen met wie er conflicten zijn. 
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Freds rol evolueert van partner en vader naar hulpbehoevende die niet meer weet in welke rol hij 

zich bevindt.  

De interactie tussen Mia en Fred verandert regelmatig, al naargelang in welke fase van rouw Mia 

zich bevindt. In periodes van achteruitgang bij Fred, kan Mia het niet opbrengen om op een 

positieve manier met Fred om te gaan. Bij stabilisatie of wanneer ze hulp ervaart van buitenaf, kan 

ze de dagdagelijkse interactie met Fred beter aan. Zij blijft op papier de partner van Fred, maar in 

de realiteit voelt ze dit psychisch en fysisch steeds minder. Haar rol verschuift noodgedwongen 

naar een meer en meer autonome vrouw, maar zij is deze positie niet gewoon. Door de ziekte van 

Fred is ook de interactie tussen haar en de kinderen veranderd. Zij is en blijft hun moeder, maar 

heeft nog geen antwoord op de geringe solidariteit die ze van de kinderen ontvangt. 

Een vader zien aftakelen door Alzheimer is voor niemand een makkelijk gegeven. Voor kinderen 

die van vroeger reeds geen goede relatie hadden met hun vader, is dit zeker verwarrend. De zonen 

hadden een vader waarmee ze geen goede band kenden, en zien nu een vader tegen wie ze zich niet 

meer kunnen afzetten, omdat hij ziek is. Ze weten niet hoe ze hiermee moeten omgaan. De dochter 

had wel een goede band met Fred, en zij verliest een ‘vaderfiguur’ om naar op te kijken. Hoe Jan, 

Pieter en Fien onderling met elkaar omgaan, zou meer licht kunnen werpen op deze casus. De 

rolomkering die Alzheimer bij een ouder meebrengt, waarbij de kinderen meer zorg opnemen voor 

hun ouders, komt in dit gezin niet tot stand. Noch de ouders noch de kinderen zijn hiertoe in staat.  

De relatie met de zus en de moeder van Fred is momenteel voor Mia onomkeerbaar verbroken. Van 

de zus uit komt er wel een poging tot verzoening. Maar Mia is hier op de tweede dimensie (nog) 

niet klaar voor. 

De moeilijke interacties tussen de verschillende betrokkenen worden door Van de Ven (2012) 

aangeduid met de term ‘relatiestress’.  

Communicatie is in deze gezinnen (het vroegere en het huidige gezin van Fred) geen belangrijk 

thema. Reeds tijdens de conflicten in de jaren ’70 met Freds familie, en later in het huidige gezin 

met hun kinderen, blijken noch Mia noch Fred deze vaardigheid goed ontwikkeld te hebben. Dit 

heeft een grote impact op de geringe communicatievaardigheden van de kinderen. 

 

De vierde dimensie: relationele ethiek 

Aangezien het in deze dimensie net gaat over intergenerationele aspecten, kunnen het vroegere en 

het huidige gezin van Fred en Mia niet losgekoppeld worden van elkaar. M.a.w. hoe het er vroeger 

aan toe ging in hun gezin van herkomst, heeft een invloed op hoe Fred en Mia later omgingen en 

omgaan met hun eigen kinderen. Een deel van de feitelijke informatie ontbreekt ons om met 

zekerheid de casus te toetsen aan de theorie, maar een aantal reflecties dringen zich toch op.  
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In deze dimensie is de meerzijdige partijdigheid van groot belang: Enkel met Mia en Fred hebben 

we kunnen spreken, maar de ziekte van Fred heeft gevolgen voor het hele gezin, voor de hele 

familie. In het verbetervoorstel dat gebaseerd is op de vierde dimensie, de relationele ethiek, zal 

blijken dat het in begeleiding erg belangrijk is om te bewegen tussen de verschillende relaties, ook 

intergenerationeel.  

De tijdlijn leert ons op een overzichtelijke manier dat de ‘strengheid’ van Fred t.o.v. zijn zonen 

ontstaan is na de breuk met zijn moeder en zus. Mia vertelde me dat Freds moeder ‘een heel 

moeilijke vrouw’ was om mee om te gaan. We kunnen ons afvragen of de vroegere gehechtheid 

tussen Fred en zijn moeder ‘niet goed genoeg’ was? Kreeg Mia daarvan tijdens haar huwelijk met 

Fred de roulerende rekening gepresenteerd? Het is zeer goed mogelijk dat Fred tijdens zijn 

kindertijd een gehechtheidspatroon heeft geïnternaliseerd, dat zich later naar Mia heeft uitgebreid 

in hun partnerrelatie. Tevens vertrekkende vanuit Freds verleden, leidt dit tot de beschouwing dat 

Fred in zijn vroegere gezin misschien destructief recht ontwikkeld heeft dat hij later zelf verhaalde 

op zijn zonen. Daarom is het belangrijk om Jan, Pieter en Fien te horen in dit gezin, want zij 

hebben immers op hun beurt (Jan en Pieter) kinderen voor wie ze zorgen. Boeiend en interessant 

zou zijn om te weten hoe Jan en Pieter met hún kinderen omgaan. De zonen hebben volgens Mia 

geen steunende vader gekend die verantwoordelijke zorg bood. Het zorgende aspect in het gezin 

kwam, zo zei ze, van haar. Zonder te weten hoe haar eigen relatie met haar ouders, vooral haar 

moeder, was, kunnen we Mia terugvinden in de richting van de progressieve pool van parentificatie 

in de zorgrelatie tussen ouders (= de ouders van Mia) en kind (Mia). We hebben immers in Mia een 

volwassen vrouw leren kennen die voortdurend en grenzeloos zorgt voor anderen: zowel in haar 

professioneel werk als kinderverzorgster in de buitenschoolse kinderopvang als in haar privéleven. 

Vanaf het begin van haar huwelijk met Fred zorgde ze voor hem en later ook voor hun drie 

kinderen, terwijl ze van Fred zegt dat hij een afwezige vader was. Haar leven (toch vanaf haar 

huwelijk, slechts vanaf dan beschikken we over informatie) draait rond ‘zorgen voor anderen’. Het 

lijkt dat ze te veel wil geven vanuit een onvermogen om te weigeren zo veel te geven. Ze heeft het 

moeilijk tegenover Fred en tegenover haar kinderen maar ook tegenover ons om haar eigen 

behoeften te onderkennen of erover te praten. Dit werd tevens zichtbaar in het niet kunnen 

omschrijven van haar hulpvraag. Mia is niet enkel voortdurend bezig met geven, maar ze kan 

evenmin hulp ontvangen. Waarom was Fred een afwezige vader? Misschien kon Mia hem niet 

toelaten in de zorg voor de kinderen? Wou zij de controle behouden? Haar beleving hierover is dat 

Fred egoïstisch was en enkel bezig met zijn eigen leven. Haar gebrek aan voeling met haar eigen 

behoeften en noden hebben geleid tot een verstoorde balans van wat rechtvaardig is voor haarzelf 

en voor anderen. Mia was diegene die steeds zorg gaf, zowel aan Fred als aan de kinderen, 
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mogelijk zonder hen toe te laten iets terug te geven. Zij heeft nu het gevoel dat iedereen in haar 

omgeving van haar profiteert. Zij voelt zich gekwetst. Ook zij leunt misschien op haar destructief 

recht. We vragen ons af of de partnerrelatie van Fred en Mia (vóór Fred ziek werd) een orale 

collusie was: Mia die steeds zorgde, Fred die zich liet verzorgen. (Baeten, 2011; Meurs, 2010; 

Michielsen, 2005) Mia heeft zelf aangegeven dat Fred helemaal geen verzorgend karakter had, iets 

wat ze besloot uit het volgende: Toen ze zelf ooit opgenomen was in het ziekenhuis, is hij haar niet 

komen bezoeken. Hebben zij in het begin van hun verliefdheid misschien voor elkaar gekozen op 

basis van ‘willen zorgen’/’willen verzorgd worden’? Als dit de basis is van hun relatie, is het niet 

verwonderlijk dat conflicten ontstonden tijdens hun huwelijk. Over deze beschouwingen kunnen 

we ongetwijfeld tot een beter begrip komen door met Mia te praten over haar eigen kindertijd, haar 

relatie met haar ouders en hun keuze voor elkaar als partners. Momenteel zit Mia in een situatie 

waarin ze aan Fred nog enkel zorg kán geven omwille van de asymmetrische relatie, maar 

aangezien dat geven niet onuitputtelijk is, raakt ze uitgeput en vertoont ze depressieve klachten, 

juist dóór het steeds zorg opnemen voor anderen. Fred zelf kan door zijn ziekte geen 

verantwoordelijkheid meer opnemen en kan het vertrouwen niet meer herstellen, hij kan niet meer 

komen tot passend geven, zelfs als Mia het hem zou kunnen toelaten. Er is verlies van 

wederkerigheid in de relatie door de ziekte. Tussen Mia en Fred is de rechtvaardigheid in de balans 

van geven en nemen reeds lang verstoord en Fred kan niet meer werken aan herstel. Hiervoor is 

immers een inspanning nodig van beide partners om de gerechtigheid van elkaars aanspraken te 

overwegen en moeten beiden bereid zijn om oplossingen te zoeken. Ze moeten allebei hun eigen 

aanspraken kunnen verwoorden en kunnen luisteren naar de aanspraken van de ander, in dialoog 

treden en elkaar erkennen. Die dialoog, die erkenning is er tijdens hun huwelijk niet geweest en kan 

er nu ook niet meer komen. Al deze reflecties bieden voer voor hoofdstuk 3 waar we o.a. aan een 

verbetervoorstel zullen werken vertrekkende vanuit de vierde dimensie van het contextuele kader. 

De existentiële loyaliteit, de verticale band tussen kinderen en ouders, geeft kinderen het verlangen 

om iets terug te geven aan de ouders. Maar dit verlangen wordt bij de zonen van Fred en Mia niet 

echt omgezet in concrete actie, omdat de kwaliteit en de geschiedenis van hun relatie niet 

betrouwbaar of liefdevol was/is. Hierdoor kunnen zij niet overgaan tot geven. Tot dit inzicht 

kwamen we reeds vanuit de dynamiek in de gehechtheidsrelatie in de tweede invalshoek. Vanuit de 

relationeel ethische dimensie kunnen we ons de vraag stellen of hun onzichtbare verticale loyaliteit 

de horizontale loyaliteit t.o.v. hun partner beïnvloed(t) (heeft). Vanuit de feiten weten we immers 

dat Pieter gescheiden is. Meer feitelijke gegevens zijn nodig om loyaliteiten en/of destructief recht 

zichtbaar te maken.  
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Over dochter Fien schreven we eerder (in de toepassing van de casus op de tweede dimensie): 

‘Vanuit de feiten lijkt het dat ze doet alsof er niets aan de hand is.’ Aan de hand van onze 

contextuele theoretische invalshoek, proberen we haar nu te begrijpen. Van de verhalen van Mia 

weten we dat de vader-dochterrelatie warm was en nog steeds is. De moeder-dochterrelatie was 

eveneens hecht volgens Mia, maar verloopt momenteel stroever, o.a. omdat Fien haar was en strijk 

komt afzetten bij Mia maar deze laatste dit té zwaar vindt om er nog bij te nemen. Mia 

communiceert hierover niet met Fien. Vanuit het steeds maar willen en blijven zorgen voor haar 

omgeving, kunnen we dit gegeven begrijpen bij Mia. Waar kunnen we echter de minimale zorg van 

Fien plaatsen? Hoe kunnen we begrijpen dat ze extra werk geeft aan Mia? Hiervoor komen we 

weer terecht bij parentificatie, maar nu in de richting van de regressieve pool in de zorgrelatie: de 

parentificatie van het kind dat kind moet blijven. De feiten vertellen ons: Fien is het jongste kind 

van drie, zij is 11 jaar na haar jongste broer geboren én enig meisje. Verwenning en overprotectie 

spraken uit de verhalen van Mia over haar dochter. Fien zat van jongsaf in een positie waarin ze 

overmatig geven van de ouders moest ontvangen. Ze is nu als volwassene overtuigd dat anderen 

geven waar zij iets nodig heeft, zonder dat ze er iets moet voor doen. Zij leeft in de overtuiging dat 

Mia graag haar was en strijk doet: “Moeder doet toch alles voor mij.” Evenmin heeft zij geleerd om 

te weten wat het betekent om zelf te geven. Ze is beschadigd in haar recht om te geven, en kan nu 

dus ook geen zorg geven aan haar ouders. Hoe we als hulpverlener hiermee moeten omgaan, 

reserveren we eveneens voor hoofdstuk 3.  

Horizontale loyaliteit tussen Mia en Fred, die gebaseerd is op eerlijkheid in de relatie en 

vertrouwen in elkaar, is een moeilijk gegeven voor Mia gezien de vroegere gebeurtenissen in hun 

gezamenlijke leven (overspel van Fred). Mia probeert wel maar haar horizontale loyaliteit (met 

Fred) komt bovendien ook in botsing met de verticale (ouders-kinderen).  

De existentiële band van verbondenheid (de biologische band) tussen de verschillende generaties is 

niet duidelijk zichtbaar in gedrag. Noch vroeger tussen de moeder van Fred en Fred zelf, noch 

tussen Fred en zijn zonen. De verschillende conflicten hebben ertoe geleid dat deze loyaliteit 

onzichtbaar is. 

De vraag stelt zich waarom Mia de relatie tussen Fred en zijn zus liever niet hersteld ziet. Van de 

Ven sprak in het opleidingsonderdeel ‘Psychogerontologie’ (2012) over ‘netwerkstress’ die zeker 

bij langdurige zorg, zoals de zorg voor een persoon met dementie, chronisch wordt. Spanningen 

tussen familieleden kunnen opnieuw en vergroot de kop opsteken bij chronische stress, zoals Mia 

ondervindt tijdens Freds ziekte en de poging tot toenadering van zijn zus. Ook hier constateren we 

een loyaliteitsconflict: Freds onzichtbare loyaliteit t.o.v. zijn zus/moeder die voor Mia botst met 

zijn (horizontale) loyaliteit t.o.v. haar. In een relationeel rechtvaardige relatie respecteert de partner 
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nochtans de verticale loyaliteit van de ander (Fred met zus en moeder). (Baeten, 2013) We zien een 

nieuwe mogelijkheid om hierrond te werken (hoofdstuk 3). 

Het zou mooi zijn als het grootboek van Fred op het einde van zijn leven zou kunnen kloppen. Als 

zowel de relatie naar boven toe (zijn zus/moeder), naar Mia en naar beneden toe (kinderen) (een 

klein beetje) kan hersteld worden. Zo zou Fred kunnen komen tot een ‘fatsoenlijk einde’ van zijn 

leven in verbondenheid met zijn familie, Van de Ven (2012) spreekt van ‘finishing well’. Op die 

manier wordt de roulerende rekening misschien niet verder doorgeschoven en zouden de 

familieleden geholpen zijn om meer goede herinneringen aan Fred te kunnen koesteren. 

 

De relationeel ethische dimensie biedt heel wat meer stof tot nadenken en mogelijke inzichten dan 

de drie andere dimensies én dan de twee voorgaande invalshoeken. Van hieruit zijn er heel wat 

kansen die zich aanbieden om rond te werken, dieperliggende patronen die ons veel verder leiden 

dan waar we eerder in dit eindwerk geraakt zijn.  

 

5: Evaluatie van het veranderingsdoel 

Op het einde van dit hoofdstuk bekijken we opnieuw ons veranderingsdoel van hoofdstuk 1 punt 3. 

Dit doel situeerde zich op drie aspecten: 

Ten eerste beoogden we een gezonde balans tussen draaglast en draagkracht bij Mia. In onze eerste 

invalshoek hebben we aangetoond dat dit evenwicht bij Mia niet optimaal was. We willen dan ook 

via een verbeterstrategie proberen de draaglast te verlagen, de draagkracht te verhogen en haar 

zelfredzaamheid te verbeteren. 

Vervolgens stelden we voor om het netwerk rond de mantelzorger uit te breiden en indien mogelijk 

de kinderen te betrekken bij een manier van zorgen die voor hen aanvaardbaar is. Onze tweede 

invalshoek geeft ons het inzicht dat werken aan de kwaliteit van hun relatie een doel moet zijn. 

Eventueel kan daar misschien een instrumentele manier van zorg dragen uit groeien. 

Als laatste zagen we aandacht voor de totale context, alle betrokkenen, alle problemen gedurende 

het gehele traject waardoor continuïteit, zekerheid en een gevoel van veiligheid kunnen 

geïnstalleerd worden als mogelijk veranderingsdoel. Na onze contextuele studie kunnen we hier 

aan toevoegen dat erkenning geven aan alle familieleden een belangrijk onderdeel dient te zijn van 

dit veranderingsdoel. 
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Hoofdstuk 3: Voorstellen tot verbetering van de situatie in het gezin 
 

1: Inleiding 

In een hulpverleningsproces moet aandacht zijn voor drie betrokken partijen die allemaal even 

belangrijk zijn. Van de Ven (2012) stelt dit schematisch voor door een driehoek (figuur 11). De 

kwaliteit van de zorg wordt bepaald door de kwaliteit van de relatie (= pijltjes). 

Persoon met 
dementie 

Familie 
-Mantelzorger 
-Kinderen 

Hulpverlener:
zelfzorg 

                        
Figuur 11: Betrokkenen in de hulpverleningssituatie. 

 

De rol van familie is heel belangrijk in het geval van dementie door Alzheimer. Het gaat immers 

over een langdurig ziekteproces. Bij elke weg die we volgen mogen we nooit de drie betrokken 

partijen uit het oog verliezen: de hele familie, Fred én onszelf als hulpverlener: zelfzorg is heel 

belangrijk om als hulpverlener te kunnen blijven doorgaan. 

Het schema in figuur 11 toont een systeemgerichte aanpak. Er gaat immers aandacht naar het hele 

gezin, alle betrokkenen, het hele systeem. Binnen het contextuele kader kunnen we deze visie 

plaatsen op de derde dimensie. Wij willen echter graag komen tot een nog dieperliggende 

begeleiding. We hebben bij de opbouw van onze drie verbetervoorstellen dan ook gekozen voor 

een steeds verdergaande, diepere ondersteuning die ongetwijfeld steeds meer energie en inzet 

vragen van zowel de personen die ondersteund worden als van de hulpverlener.    

Welk van de drie voorstellen kan gevolgd worden hangt echter af van het mandaat van de 

hulpverlener in het hulpverleningsproces. De grenzen binnen dewelke de hulpverlener kan en mag 

werken worden bepaald door de functieomschrijving van de organisatie waar de hulpverlener 

werkzaam is en door de cliënt (hoeveel praat Mia, hoe ver laat zij de hulpverlener toe). Ook de 

hulpverlener zelf kan eventueel deels zijn/haar grenzen bepalen (als de hulpverlener problemen 
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herkent die verder gaan dan het mandaat eigenlijk toelaten: gaat hulpverlener hiermee werken of 

niet?). (Baeten et al., 2011) 

Voor de casus van Mia en Fred beschrijven we drie verschillende voorstellen: 

1: Het mandaat wordt voornamelijk bepaald door Mia zelf. Zij staat de hulpverlener niet toe om 

met de kinderen te praten. De begeleiding bestaat vooral uit werken op de eerste en tweede 

dimensie van de contextuele methodiek, m.a.w. een psychosociale ondersteuning die gericht is op 

feiten en beleving van Mia. Dit voorstel is gebaseerd op het verstrekken van informatie en het 

bieden van narratieve zorg door actief te luisteren. 

2: Mia laat de hulpverlener toe om gesprekken te hebben met de kinderen en zij staan hier zelf ook 

voor open. Er wordt met hen vooral gewerkt op de tweede en derde dimensie binnen het 

contextuele kader. Sleutelwoorden in dit voorstel zijn: beleving van de kinderen, kwaliteit van de 

relaties en communicatie. 

3: Het mandaat wordt bepaald door zowel de organisatie waar de hulpverlener werkzaam is, de 

hulpverlener zelf als Mia. 

De organisatie:  Krijgt de hulpverlener voldoende tijd om contextueel vooral op de vierde dimensie 

te werken? 

Hulpverlener zelf:  Hier gaan we uit van de veronderstelling dat de hulpverlener verder kijkt dan 

enkel de problemen die de ziekte van Fred meebrengen en inziet dat de zorg binnen dit gezin heel 

erg bepaald wordt door de levensgeschiedenis en door het intergenerationele aspect. 

Mia: Het mandaat dat de hulpverlener van haar krijgt, is in dit voorstel misschien minder belangrijk 

dan in beide voorgaande. Uiteraard moet de hulpverlener wel rekening houden met haar grenzen, 

maar door steeds aandacht te hebben voor de meerzijdige partijdigheid, kan de hulpverlener er de 

kinderen, de ouders, de hele familie, de ganse context bij betrekken zonder dat deze mensen ook 

echt fysiek dienen aanwezig te zijn.  

Op deze vierde dimensie werkt de hulpverlener aan erkenning. 

 

2: Voorstellen 

 

2.1: Eerste voorstel: Psychosociale ondersteuning van Mia: informatie verstrekken en narratieve 

zorg bieden door actief te luisteren 

 

2.1.1: Inleiding 

Bij het toekomen van Fred in het dagcentrum bestaan er reeds heel wat praktische en emotionele 

problemen in zijn omgeving. 
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Het mandaat geeft me de ruimte om met Mia te praten, haar problemen te beluisteren en haar te 

informeren. Voor Mia liggen de grenzen bij haar, m.a.w. ik kan geen gesprek hebben met de 

kinderen. Ik als hulpverlener zie dat er problemen zijn in de relatie tussen kinderen en ouders, maar 

heb geen mandaat om persoonlijk met de kinderen te werken.  

Het vertrekpunt van de hulpverlening is het onevenwicht in de balans tussen draagkracht en 

draaglast (zie figuren 4.a en 4.b in hoofdstuk 2, 2.2). Mogelijke tussendoelen zijn ten eerste gericht 

op het herstel van dat wat voor Mia problematisch is: de praktische problemen, de emotionele 

zwaarte helpen dragen. Een volgend tussendoel is een preventief plan opstellen. Het einddoel is de 

balans voor Mia (meer) in evenwicht krijgen.  

 

2.1.2: Uitwerking 

1: Vertrouwensrelatie opbouwen met Mia. 

→  Luisteren naar het verhaal van Mia zonder te veroordelen. Door Mia haar verhaal te 

laten vertellen en het te beluisteren kan Mia zin geven aan haar bestaan. Dit is de kern 

van de (dialogische) narratieve ethiek. (Claes, 2012 b) 

→ Grondhoudingen van Rogers toepassen (echtheid, empathie en onvoorwaardelijke 

acceptatie). 

→  De problemen van Mia worden erkend. 

→  Vraagt tijd. 

2: Informatie bij Mia inwinnen, informatie verstrekken, klachtgericht werken en samen met haar 

de problemen ordenen naar belangrijkheid en dringendheid.  

Mia vraagt informatie over het verdere ziekteverloop en het omgaan met personen met dementie:   

→ De verhalen van Mia over het ziekteverloop bij Fred herkennen en erkennen. 

→ Ondersteunende informatie bieden over de ziekte, symptomen, het verloop, mogelijk 

probleemgedrag en omgang hiermee zodat de kwaliteit van hun relatie kan verbeteren 

en de expressed emotion bij Mia kan verlagen (minder kritiek van Mia op b.v. 

controleverlies van Fred). Aandacht hebben voor de perceptie van Mia op o.a. het 

probleemgedrag van Fred. 

→ Aan Mia laten weten dat het ziekteverloop voor elke persoon uniek is. 

→ Verwijzen naar brochures, boeken, literatuur, websites, ...: 

- ‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’ (door o.a. Annemie Janssens, psychologe van 

het WZC en dagcentrum waar Fred verblijft);  

- ‘Vragen en antwoorden over dementie. Voor mensen met beginnende dementie (en 

iedereen in hun omgeving)’ (door Hilde Delameilleure)   
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 - Psycho-educatiepakket voor mantelzorgers, opgesteld door de Vlaamse Alzheimerliga 

en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: ‘Dementie en nu’, later in 2014 beschikbaar. 

- ‘De weg kwijt. Wat families zeker moeten weten over dementie.’ (door C. Hugaert en 

T. Van Heesvelde) 

- Brochures van de provincie (o.a. ‘Dementie, u staat er niet alleen voor’), van de 

Alzheimerliga (‘De mantelzorgers’, ‘Omgaan met dementerenden’) en van het ECD 

- Website van de Alzheimerliga: www.alzheimerliga.be 

- Website van het ECD: http://www.dementie.be/

Mia vraagt informatie over het vervoer van en naar het dagcentrum:  

→ Voor Mia gaf het komen naar het dagcentrum niet de verhoopte vermindering van 

belasting, aangezien er nieuwe problemen opdoken (vervoer, kostprijs) waarop zij zelf 

geen antwoord vond. 

→ Informatie over het busvervoer dat uitgaat van het dagcentrum 

 → Informatie over Minder Mobiele Centrale, over Dienst Aangepast Vervoer 

Mia vertelt over de zware financiële lasten die de ziekte meebrengt: 

 → Uitleg geven over financiële tussenkomsten: 

- Mantelzorgpremie: 

 Waar aanvragen? Bij de mutualiteit. 

 Wanneer aanvragen? Zolang Fred thuis woont, hij mag wel naar dagcentrum gaan, 

maar niet in kortverblijf opgenomen zijn. 

 Voor wie? Bij nood aan substantiële hulp door een mantelzorger. 

 Wachttijd 3 maanden. 

 Hoeveel? 130 euro /maand 

- Residentiële zorgpremie: 

 Waar aanvragen? Bij de mutualiteit. 

   Wanneer aanvragen? Bij opname in het WZC.  

 Wachttijd 3 maanden, maar indien de cliënt reeds een mantelzorgpremie ontving, 

wordt deze bij residentiële opname onmiddellijk veranderd in de residentiële 

zorgpremie.   

 Deze zorgpremie is nog niet van toepassing op Fred en Mia, maar het kan voor Mia 

een geruststelling zijn te weten dat ze bestaat. 

- Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden:  

 Waar aanvragen? OCMW of gemeente van de hoofdverblijfplaats. Zij registreren een 

aanvraag bij de FOD Sociale Zekerheid. 
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 Wanneer aanvragen? Bij problemen met zelfredzaamheid, beoordeling volgens 6 

categorieën: Verplaatsing; Boodschappen doen/maaltijden bereiden/eten; Uitvoeren 

huishoudelijke taken; Kleding/zichzelf wassen; Inschatten en vermijden van gevaar; 

Communicatie/onderhouden van sociale contacten.  

 Beoordeling wordt ingevuld door huisarts en geëvalueerd door een arts van de FOD 

Sociale Zekerheid.  

 Voor wie? 65 + jaar (Fred werd 65 toen hij ongeveer 1 maand naar het dagcentrum 

kwam).  

 Er wordt rekening gehouden met pensioen, eigendommen, spaargelden, verkoop van 

onroerende goederen, schenkingen en  testamenten van eigendommen. Onder andere 

kinderbijslag wordt volledig vrijgesteld. 

 Inkomensgrens voor persoon met partner: 1293 euro/maand. Waarschijnlijk dus niet 

van toepassing nu Mia zelf nog werkzaam is; maar opnieuw te bekijken wanneer zij op 

pensioen gaat. 

 Maximumbedragen: op basis van voorgaande informatie wordt berekend in welke 

categorie de persoon valt (tussen ongeveer 80 en 538 euro/maand) 

- Gemeentelijke mantelzorgpremie: 

Sommige gemeenten voorzien dit, maar niet de gemeente waar Fred en Mia wonen. 

Informatie verstrekken over praatcafés en informatieavonden: 

→ Wanneer, waar, welke spreker, inhoud, wie organiseert (b.v. ECD of Alzheimer Liga)? 

→ Hoe er geraken? Kinderen die haar voeren, bus, taxi,... 

→ Wie blijft er bij Fred? Dochter, buren, oppasdienst (o.a. via OCMW Leuven: IN-Z: 

http://www.in-z.be/nl/home/seniorenoppas_12.aspx) 

→ Participatie verhogen zodat Mia niet in sociaal isolement terechtkomt. 

Informatie verstrekken over zorgaanbod en in overleg met Mia gepaste ondersteuning kiezen:  

→ Dienst voor thuisverpleging: o.a. Wit-Gele Kruis, via mutualiteit.  

→ Dienst voor gezinszorg: o.a. Familiehulp, Familiezorg, Landelijke Thuiszorg, ... 

→ Oppasdienst (zie ook bij informatie verstrekken over praatcafés...): via mutualiteit, 

Gezinsbond, diensten voor gezinszorg, OCMW, ...   

→ Nachtzorg: via mutualiteit of OCMW. 

→ Zorg aan huis, voor enkele dagen of weken:  http://www.baluchon-alzheimer.be/nl/:  een 

opgeleide medewerker zal de mantelzorger vervangen tijdens diens afwezigheid. 

→ Thuiszorgwinkels: via mutualiteit, Rode Kruis, apotheker, ... 
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→ Opvang voor enkele dagen of weken: Centrum voor Kortverblijf, o.a. bij het dagcentrum 

waar Fred overdag verblijft. 

→ Samen op vakantie: www.ziekenzorg.be of www.zorgvakanties.be

→ Residentiële voorzieningen: WZC bij het dagcentrum waar Fred nu gaat (Kleinschalig 

wonen). ‘Het Anker’ in Tongeren: 1 huisje voor kleinschalig wonen specifiek voor 

personen met jongdementie. Dit laatste is niet kort bij de deur, maar richt zich wel 

specifiek op personen met jongdementie, daarom willen we dit vermelden, zodat Freds 

gezin zelf een keuze kan maken uit het aanbod. 

→ Drempel verlagen bij Mia om gebruik te maken van diensten. 

Is het volgende tussendoel bereikt? 

→ Voldoende herstel van de praktische problemen die Mia ondervond door een vorm van 

psycho-educatie.  

3: Psychische belasting verlagen.  

Rouwreacties:  

→ herkennen, bij vermoeden van depressie doorverwijzen naar huisarts, psycholoog van 

dagcentrum, therapeut  

Mia ziet zelf geen positieve aspecten:   

→ Mia ziet zelf haar krachten niet, Fred zegt het niet, de kinderen zeggen het niet: 

hulpverlener kan haar wijzen op haar sterktes. Dit zou vele malen sterker zijn als het van 

de kinderen (of van Fred) zou komen, maar omdat dit door hen niet wordt gegeven, is de 

hulpverlener belangrijk. 

→ Helpen hanteren van de belasting om welbevinden te verhogen. Is belasting oorzaak of 

gevolg van het lage welbevinden en van de geringe positieve zorgervaring? 

→ Positieve zorgcontext door aanmoedigingen. 

Mia communiceert niet makkelijk over haar situatie: 

→ Haar de woorden helpen vinden om de dingen te benoemen. Openheid leidt tot een lager 

gevoel van belasting. 

→ Mia helpen om gesprekken met haar kinderen aan te gaan: een gesprek inoefenen.  

Is het volgende tussendoel bereikt?  

→ Verlaging van de psychische belasting voor Mia. 

4: Samen met Mia een actieplan opstellen om verder preventief te werken. 

→ Wat vraagt energie van Mia, wat geeft energie aan Mia? Niet laten vallen wat plezier 

geeft (zelfzorg van Mia): samen bekijken wat haar kan helpen, b.v. Mindfulness. 
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→ Samen met Mia een balans tekenen (zie figuren 4.a en 4.b in hoofdstuk 2, 2.2) en 

invullen wat een belasting is en wat kracht geeft: een visuele voorstelling maakt het 

meestal duidelijker. 

→ Wat zijn noden, wat zijn behoeften van Mia: samen structuur brengen en prioriteiten 

stellen.  

→ Heeft Mia voldoende informatie om instanties te contacteren? 

→ Problemen anticiperen  

→ Naar praatcafés blijven gaan 

→ Op tijd emotioneel bijtanken. 

→ Zorg delen: stimuleren om op tijd beroep te doen op anderen (zowel professionele, 

formele als informele hulp).  

→ Actief uitproberen en inoefenen van nieuwe copingstrategieën met betrekking tot gedrag 

van Fred.  

Is het volgende tussendoel bereikt? 

  → Opstellen van een preventief plan 

5: Nazorg. 

→ Op regelmatige basis (b.v. elke 2 weken) afspraken maken rond contactname met Mia 

om te horen hoe het gaat, hoe ze zich voelt, of er problemen zijn, enz. 

→ Eventueel samen met Mia actieplan herzien: b.v. lijst van prioriteiten aanpassen. 

 

2.1.3: Bespreking 

Dit voorstel is vooral gericht op het creëren van een positieve zorgcontext, waardoor de balans in 

evenwicht kan komen en blijven om Mia overeind te houden. Een vertrouwensrelatie verkrijgen 

met Mia (1) is de voorwaarde om te kunnen begeleiden. Er moet vooreerst herstellend gewerkt 

worden (2-3). Preventief werken (4) kan toegepast worden op zowel de praktische als psychische 

aspecten. Nazorg (5) is een noodzakelijk aspect van de hulpverlening. Het einde van het 

hulpverleningsproces zal plaatsvinden wanneer Mia zelf vindt dat het niet meer nodig is, wanneer 

ze zelf door de empowerende manier van werken de balans in evenwicht kan houden, of enige tijd 

na het overlijden van Fred. Stoppen met dit plan mag niet bruusk gebeuren maar stapsgewijs, om 

Mia toe te laten haar leven in eigen handen te nemen en te houden. 

In de herstellende fase wordt er vooral gemikt op oplossingen die op korte termijn reeds een 

verbetering voor Mia zullen teweeg brengen, maar die ook op lange termijn hun belang hebben. 

Het werken aan het actieplan (4) zal Mia vooral op lange termijn ten goede komen.  
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Informatie inwinnen/verstrekken (2) en psychische belasting verlagen (3) worden door elkaar 

aangeboden, naargelang de noden van het moment.  

Als we dit voorstel plaatsen in de contextuele hulpverlening, merken we dat we met Mia vooral op 

de eerste (feiten: uitleg over dementie en over instanties) en tweede dimensie (begeleiden in de 

emoties en in het rouwproces) werken.  

 

Sterke punten: 

- De draagkracht van Mia verhoogt, de zorgbelasting vermindert, waardoor Mia meer levensruimte 

krijgt.  

- Mia heeft een vertrouwenspersoon.  

- Overleg met Mia. 

- Narratieve zorg. 

- Vraaggestuurd maatwerk, op het tempo van Mia.  

- Empowerend, zeker ook bij het preventief werken door samen met Mia een actieplan op te stellen. 

- Mia wordt erkend als een zorgbehoevende. 

- Herstellend én preventief werken. 

Zwakke punten: 

- Er wordt enkel met Mia gewerkt, de omgeving wordt niet ingeschakeld., m.a.w. de focus ligt op 

professionele zorg.  

- Geen informele zorg, geen intieme, persoonlijke figuren waar Mia kan op terugvallen. 

- (Te) veel herstellend werk vooraleer preventief kan gewerkt worden. Het hulpverleningstraject 

start (te) laat. 

 

2.2: Tweede voorstel: Begeleiding van de kinderen: Kwaliteit van de ouder-kindrelatie verbeteren 

en communicatie stimuleren  

 

2.2.1: Inleiding 

Het tweede voorstel speelt in op een zwakte uit het eerste voorstel: inschakelen van de omgeving, 

meer bepaald de kinderen. Of met dit voorstel kan gestart worden, hangt ten eerste af van de 

vertrouwensrelatie die we met Mia kunnen opbouwen. Indien deze tot stand is gekomen, kunnen 

we werken aan het samenzitten met de kinderen. Een tweede voorwaarde is dat de kinderen zelf 

openstaan voor begeleiding.  

Mogelijke tussendoelen zijn een betere kwaliteit van de relatie met hun ouders installeren, 

persoonlijke groei- en veranderingsmogelijkheden bij de kinderen stimuleren en de communicatie 
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met de ouders (vooral Mia) faciliteren. Het eventuele einddoel is om samen met de betrokkenen te 

komen tot een realistische vorm van filiale zorg, waarbij rekening wordt gehouden met de 

levensgeschiedenis, de mogelijkheden en beperkingen van iedereen en van de familie in zijn geheel 

(enkel instrumentele of ook emotionele hulp: te bepalen tijdens het proces). Of dit kan bereikt 

worden is afhankelijk van het halen van de tussendoelen. 

 

 

2.2.2: Uitwerking 

1: Vertrouwensrelatie opbouwen met Jan, Pieter en Fien. 

→ Luisteren naar wat ze willen vertellen over de vroegere en actuele ouder-kindrelatie. 

→ Voldoende vertrouwen inboezemen zodat ze zich veilig voelen om ook negatieve 

aspecten te bespreken.  

→ Gevoelens van elk kind beluisteren.  

→ Geeft dit gesprek kansen om te komen tot een samenzitten van de kinderen met Mia, met 

de bedoeling om gedachten, gevoelens, frustraties, ... tegen elkaar uit te spreken? 

 Indien ja: samenzitten. 

 Indien neen: mag niet tot schuldgevoelens leiden, respect tonen voor hun keuze en met 

hen verder werken.  

2: Informatie verstrekken. 

 → Over de ziekte van Fred (idem als in voorstel 1). 

 → Over professionele hulpverleningsdiensten (idem als voorstel in 1). 

3: Mogelijke vragen aan/houdingen tegenover de kinderen om te werken aan de kwaliteit van 

de relatie. 

→ “Hoe is het voor je om te weten dat je vader ziek is?”  

→ “Hoe ervaar je de zorg van je moeder voor je vader?” 

→ “Hoe probeer jij op jouw manier te zorgen/van betekenis te zijn voor je vader/moeder? 

→ “Wat maakt het voor jou zo moeilijk/makkelijk om voor je vader/moeder te zorgen? 

→ “Hoe verloopt de communicatie met elkaar/met Mia?”  

Zijn de volgende tussendoelen bereikt? 

→  Een betere kwaliteit van de relatie door problemen bespreekbaar te maken en zo tot een 

beter begrijpen van hun eigen houding t.o.v. hun ouders te komen.  

 → Persoonlijke groei- en verandermogelijkheden bij de kinderen. 

4: Samen met kinderen een actieplan opstellen. 

→ Oefenen op communicatievaardigheden.  
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Is het volgende tussendoel bereikt? 

→ Gerichte, open, voldoende communicatie met elkaar en met Mia.  

Vervolg actieplan. 

→ Samen actief zoeken naar wie of wat in de omgeving als hulpbron kan aangesproken 

worden: buren, andere familie, b.v. aan de kant van Mia. 

→ Afspraken maken: wie kan wat wanneer voor wie (Mia-Fred) doen. Aandacht van de 

kinderen voor Mia zou voor haar het besef betekenen dat ze er niet alleen voor staat. 

 B.v.: Kan Fien 3 à 4 maal per jaar gedurende een 2-tal uren ’s avonds bij Fred blijven 

zodat Mia naar een praatcafé kan? Kan één van de zonen Mia brengen/halen? 

Zijn de volgende tussendoelen bereikt? 

→ Samen met de kinderen komen tot een realistisch doel betreffende de filiale zorg: enkel 

instrumentele of ook emotionele zorg?  

→ Gerichte, open, voldoende communicatie met elkaar en met Mia. 

5: Nazorg. 

 → Na afgesproken tijd (b.v. 1 maand) opnieuw samenzitten. 

 → “Hoe hebben jullie de voorbije maand ervaren?” 

→ “Wie heeft wat gedaan?” “ Hoe was het voor je dat je dat gedaan hebt?” 

→ Nieuwe afspraken maken voor de volgende maand. 

  

2.2.3: Bespreking  

Ten eerste willen we de kinderen laten vertellen om vervolgens over te gaan tot het zelf geven van 

informatie. Het vertrouwen kan ons inziens beter tot stand komen wanneer we op een interactieve 

manier omgaan met elkaar, in een relatie van geven en krijgen. (1-2)  

Welke vraag we stellen, welke interventie we toepassen op welk ogenblik zal bepaald worden door 

hoe de gesprekken met de kinderen verlopen: goede timing is belangrijk. Gehechtheidspatronen 

kunnen tijdens de gesprekken immers zichtbaar worden. (3) 

Hoe dan ook verwachten we weerstand tegen verandering, en zal het een lange weg worden die 

veel tijd vraagt, aangezien de destructieve omgang tussen de zonen en Fred al jarenlang aansleept. 

Of we ooit tot actie (4) kunnen komen, hangt af van hoe de kwaliteit van hun relatie kan veranderen 

door 1-2-3. Als zij hierdoor tot een beter begrijpen, ‘verstehen’ (Baeten, 2011), van hun huidige 

interactie met hun ouders kunnen komen, zal duidelijk worden óf en hoeveel afstand er moet 

bewaard blijven. Het lijkt het me echter niet onwaarschijnlijk dat op deze manier een (minimale) 

zorg voor de ouders kan geïnstalleerd worden. De ouder-kindrelatie is een dynamisch gegeven, we 

moeten samen de meest optimale richting voor die dynamiek weten te vinden. Als echter blijkt dat 

 64



 

steun vanuit de kinderen leidt tot een belasting van de psychische gezondheid van één van de 

betrokkenen, dan moeten we respect tonen en deze weg herzien. Steun vanuit het netwerk, in dit 

geval de kinderen,  kan een aanvulling zijn op de reeds bestaande steun maar is dit niet altijd. 

Bekeken vanuit het contextuele kader werken we met de kinderen een beetje in de eerste dimensie 

(verstrekken van informatie), vooral in de tweede dimensie (beleving van de ziekte van hun vader, 

van hun moeders zorg) en in zeer sterke mate in de derde dimensie (samen met kinderen zoeken 

naar manieren om de huidige gezinssituatie beter te hanteren en om adequater te communiceren). 

Investeren in communicatie is noodzakelijk om tot verandering te komen. 

De begeleiding van de kinderen van Fred is belangrijk op lange termijn. Zelfs indien het einddoel 

(filiale zorg) niet kan bereikt worden, zullen de aangeleerde communicatievaardigheden en het 

narratieve aspect van de begeleiding voor hen een blijvende ondersteuning betekenen. Ook na het 

overlijden van Fred zullen zij, zowel de kinderen als Mia, hiervan nog de vruchten kunnen plukken. 

 

Sterke punten: 

- Narratieve zorg. 

- Nadruk op communicatie tussen alle betrokkenen: Jan, Pieter, Fien, Fred, Mia, hulpverlener. 

- Empowerend: o.a. faciliteren om te spreken om zo tot hun innerlijke kracht te komen. 

- Respect voor de grenzen van de kinderen: zij zijn autonoom en ‘expert van het eigen leven’. 

- Niet enkel de persoon met dementie en de partner, maar ook de kinderen worden centraal gesteld 

bij de ziekte van hun vader. 

- In eerste instantie gericht op kwaliteit van de relatie tussen ouders en kinderen, pas daarna 

(eventueel) op verlenen van steun aan hun ouders.  

- Mia voelt zich minder geïsoleerd. Informele zorg wordt ingeschakeld. 

Zwakke punten:  

- Krijgen we het mandaat om persoonlijk met de kinderen te werken? 

- Dit hulpverleningstraject start laat. Fred is reeds geruime tijd ziek, er is een escalatie van 

problemen in het gezin. 

 

2.3: Derde voorstel: De relationeel ethische benadering: Erkenning bieden aan alle betrokkenen  

d.m.v. meerzijdige partijdigheid 

 

2.3.1: Inleiding 

Vanuit het contextuele kader (zie hoofdstuk 2, 4: Derde invalshoek) kwamen we tot nieuwe 

inzichten en ontdekten we een aantal mogelijkheden om rond te werken. Meerzijdige partijdigheid 
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is de manier, de vaardigheid om aandacht te hebben voor iedereen in de relatie (ook diegenen die er 

niet bij zijn) en voor uiteenlopende kanten van de waarheid om vervolgens erkenning te kunnen 

geven aan alle betrokkenen. Een eenzijdig beeld van de situatie wordt vermeden, meerzijdige 

partijdigheid leidt immers tot een integrale benadering om met de realiteit om te gaan. We spelen 

aldus in op een zwakte van het eerste - enkel met Mia werken - en één van het tweede voorstel - 

hebben we het mandaat om met de kinderen persoonlijk te werken? We weten vanuit de 

theoretische invalshoek dat niet enkel de huidige gezinsleden belangrijk zijn in het zorgen voor 

Fred, maar dat eveneens de (voor)ouders en andere familieleden een impact hebben op het 

zorggedrag. Ook aan hen wordt aandacht geschonken via de meerzijdige partijdigheid.  

Een genogram opstellen gebeurt vanuit het inzicht dat dit een hulpmiddel is om aanspraken en 

loyaliteiten te exploreren, om erkenning te kunnen geven, steeds in functie van streven naar een 

betere toekomst, niet vanuit een persoonlijke interesse van de hulpverlener naar vroegere verhalen 

van de betrokkenen.  

Tussendoelen bij dit voorstel zijn: een genogram opstellen, communicatie tussen Mia en de 

kinderen, informatie over de beleving van alle betrokkenen, de dialoog opstarten tussen de 

betrokkenen, erkenning geven aan Mia en de kinderen voor hun huidige inzet en voor onrecht dat 

hen is aangedaan in het verleden. Afhankelijk van de houding van Mia t.o.v. de zus van Fred, kan 

er nog een tussendoel bijkomen. Indien Mia openstaat om hierrond te werken, kan er verder 

gebouwd worden aan deze relatie. De zus van Fred inschakelen als mogelijke hulpbron wordt dan 

het volgende tussendoel. Het einddoel is een gepaste, rechtvaardige balans van geven en ontvangen 

tussen alle betrokkenen. 

 

2.3.2: Uitwerking 

Voor de uitwerking van dit voorstel hebben we ons vooral gebaseerd op Deltour (2005, a & b), 

Deltour (2006, a & b), Leroy (2012) en Van Mierlo et al. (2005).  

1: Informatie inwinnen om de hiaten in het genogram aan te vullen. 

→ Samen met Mia en eventueel de kinderen het genogram verder aanvullen: proberen 

iedereen te betrekken. Vooral informatie over ouders, eventuele zussen en/of broers van 

Mia ontbreekt. 

→ Indien dit samen met de kinderen kan gebeuren, is dit een hulpmiddel om met elkaar 

onderling (Mia en drie kinderen) in gesprek te treden. 

→ Houding van de hulpverlener is steeds deze van meerzijdige partijdigheid. 

 Zijn de volgende tussendoelen bereikt? 

→ Opstellen van een genogram. 
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  → Communicatie tussen Mia en de kinderen. 

2: Exploratie bij Mia en kinderen, eventueel apart. 

 → Door het stellen van basisverkennende vragen.  

→ B.v.: aan Mia:  

”Zou het kunnen dat je bang bent om hulp te vragen aan je kinderen?”  

“Waarvan ben je bang?”  

“Ervaar je jezelf vooral als moeder of als partner?” 

“Krijg je erkenning voor je inzet?” 

→ B.v.: aan Jan en Pieter (zie ook verbetervoorstel 2, punt 3):  

“Hoe is het voor jullie om jullie vader ziek te zien, om jullie moeder voor hem te zien 

zorgen?” 

“Wat zou je willen doen voor je vader, voor je moeder?” 

“Wat houd je tegen?” 

“Krijg je erkenning voor je inzet?” 

→ B.v.: aan Fien: 

 “Wat zou je van je eigen dochter verwachten, mocht ze in dezelfde situatie als jij 

terechtkomen?” 

 “Krijg je erkenning voor je inzet?” 

→ Is reeds ondersteunend voor elkeen. 

 → Vraagt veel tijd, het tempo van de mensen zelf volgen, stap voor stap. 

→ Vragen naar constructieve oplossingen, elkeen zal vanuit zijn eigen mogelijkheden en 

beperkingen, verschillende ideeën hebben. Respect voor elkaars grenzen.  

Is het volgende tussendoel bereikt? 

  → Voldoende informatie over de individuele beleving van alle betrokkenen. 

3: Dialoog opstarten tussen Mia en de kinderen. 

→ Elk van de betrokkenen zijn aanspraken laten verwoorden aan de anderen. Kunnen, 

durven zij dit? 

 → Elkaars aanspraken beluisteren en respecteren.  

Is het volgende tussendoel bereikt? 

  → Dialoog tussen Mia en de kinderen. 

4: Erkenning geven aan Mia en de kinderen voor hun huidige inzet, deze is immers niet 

vanzelfsprekend. 

→ Huidige verdiensten zien en benoemen, erkennen wat ze doen in het hier en het nu, 

ondanks de moeite die het kost.  
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B.v. “Ik vind het fijn, Pieter, hoe jij ondanks de conflicten die je beschrijft met je vader, 

toch je moeder komt uithalen om boodschappen te doen.”  

B.v. “Jan, een mail sturen naar je moeder om te vragen hoe het met haar gaat, vind ik 

knap van je.” 

B.v. “Fien, jouw regelmatig langskomen en je gesprekken met je vader en moeder, vind 

ik fantastisch.” 

B.v. “Mia, ik vind het heel bijzonder wat je allemaal doet voor Fred, hoe je klaarstaat 

voor hem, er bent voor hem, ook al valt het je zwaar.” 

→ Als Mia en kinderen erkenning krijgen van hulpverlener, kunnen zij die vaardigheid 

eventueel overnemen. M.a.w. dit kan verbindend werken zodat ze mettertijd erkenning 

kunnen geven aan elkaar. Voor kinderen is er immers geen krachtiger effect bij het 

krijgen van erkenning dan wanneer die erkenning komt van hun ouders, Mia in dit geval.  

→ Het is weinig waarschijnlijk dat Fred door zijn ziekte nog erkenning zal kunnen geven 

aan Mia en/of kinderen, maar het is niet onmogelijk. 

→ Door erkenning kan het gevoel van eigenwaarde groeien bij Mia en de kinderen, dit is de 

basis om gepast te leren geven en ontvangen en om grenzen voor henzelf af te bakenen. 

Is het volgende tussendoel bereikt? 

  → Erkenning van de hulpverlener aan alle betrokkenen voor wat ze doen. 

5: Erkenning geven aan Mia en de kinderen voor onrecht uit het verleden, voor destructief 

recht. 

→ Bij het werken aan het genogram kunnen verhalen over onrecht in het verleden naar 

boven komen: erkenning geven door dit onrecht te benoemen  

→ Het doel is om het doorgeven aan de volgende generatie te vermijden, om de roulerende 

rekening te stoppen. ‘Wie zijn verleden niet kent, zal het herhalen.”  (Baeten, 2013)  

→ Het onrecht als onrecht benoemen. 

→ Zonder therapeutisch te werken begrip opbrengen voor bepaald gedrag waarvan het 

vermoeden bestaat dat destructief recht (vanuit vorige generaties) aan de basis ligt. De 

bedoeling is om dit zichtbaar te maken voor de betrokkenen.  

→ Blijven zoeken naar manieren om verbindend te werken, zelfs als er onrecht was. 

→ Eventueel doorverwijzen naar een contextueel therapeut. 

Mia was ‘het zorgende kind’: 

→ Intergenerationele erkenning voor Mia in het geval eventuele broers, zussen, misschien 

ouders van Mia nog leven: Zij kunnen als mogelijke hulpbron dienen om Mia erkenning 

te geven. Kan/mag (van Mia) de hulpverlener met hen contact opnemen? Kunnen zij 
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Mia bijstaan in het begrijpen van haar zorggedrag door ervaringen uit de kinder- of 

jeugdtijd van Mia? 

→ In eerste instantie meegaan met Mia in haar patroon van steeds maar zorgen, maar 

geleidelijk aan haar begeleiden om zorg naar anderen (b.v. Fien) te structureren en af te 

grenzen. 

→ Blijven erkenning bieden voor haar inzet naar anderen. 

→ De ontvangende kant bij Mia ontwikkelen om afhankelijkheid van anderen te kunnen 

toelaten. Mia leren zich open te stellen voor zorg van anderen. Hiervoor dient zij de 

controle voor een stukje op te geven. Dit had ze reeds gedeeltelijk gedaan door Fred 

naar het dagcentrum te laten gaan, maar ze durfde er niet van genieten omwille van 

schaamtegevoelens.  

→ Mia in contact brengen met haar eigen behoeften. 

→ Mia begeleiden in het actief hulp vragen, zowel aan de kinderen als aan professionele 

hulpverlening. 

Jan en Pieter, de agressie van Fred t.o.v. hen: 

→ Vertrouwen en betrouwbaarheid bieden, aanwezig blijven. 

→ Erkenning bieden voor de destructieve relatie van vroeger met Fred zonder op de 

oorzaken in te gaan, want dat is therapeutisch werk. 

→ Effecten van destructief gedrag in het hier en nu duidelijk maken (roulerende rekening, 

hun eigen kinderen, partner).  

→ Helpen om het gedrag dat wordt gestuurd door destructief recht, om te zetten in dialoog. 

Fien als ‘kind dat kind moet blijven’: 

→ Erkennen van haar zorg voor Mia en Fred.  

→ Fien begeleiden in het verantwoordelijkheid opnemen voor haar eigen huishoudelijke 

taken, zonder Mia hiermee te belasten. 

Is het volgende tussendoel bereikt?   

→ Erkenning bieden aan iedereen voor onrecht uit het verleden. 

6: Loyaliteitsconflicten/destructief recht in de bredere context bespreekbaar maken. 

Eventueel aanspreken van andere hulpbronnen. 

→ In een latere fase, als Mia en de kinderen hiervoor klaar zijn: tijdstip goed inschatten. 

→ Conflicten en emoties benoemen. 

→ Op basis van het genogram: welke hulpbronnen kunnen worden aangesproken? 

De zus van Fred: 

→ De emoties bij Mia rond het conflict met de zus/moeder van Fred benoemen.  

 69



 

→  “Er zijn dingen gebeurd vroeger, je hoeft deze niet te zeggen. Hoe was het voor jou om 

te horen dat Freds zus bij hem op bezoek is geweest?” 

“Wat dacht je toen?”  

“Wat voelde je?” 

“Hoe denk je dat het verder zal verlopen nu Freds zus weet dat haar broer zo kort bij de 

moeder is en zij daar regelmatig op bezoek komt?” 

“Waarvan ben je bang als de zus nog eens op bezoek zou komen bij Fred? Wat denk je 

dat er zou kunnen gebeuren” 

→ Alternatieven voorstellen d.m.v. reflexieve vragen, om op die manier aan een 

gedragsverandering bij Mia te werk. De volgende vragen werken dus aan de toekomst:  

“Stel dat Fred zijn zus zou willen zien, en iemand van het dagcentrum zou er bij blijven, 

hoe zou jij je dan voelen?”  

 “Stel dat Fred het fijn zou vinden om zijn zus regelmatig te spreken, hoe zou jij 

reageren?” 

 “Wat zouden de kinderen ervan vinden als hun vader weer contact zou hebben met zijn 

zus?” 

 “Als Freds zus jullie zou willen helpen, hoe zou dat voor jou een steun kunnen zijn?” 

→ Als Mia hiervoor zou klaar zijn, contact opnemen met zus van Fred.  

→ De dialoog opstarten tussen hen. 

→ Kan de zus van Fred een mogelijke hulpbron vormen om destructief recht om te zetten in 

constructief recht? 

Is het volgende tussendoel bereikt? 

→ Kwaliteit van de relatie tussen Mia en Fred enerzijds en Freds familie anderzijds 

verbeteren. 

→ Kan Freds zus als hulpbron worden ingeschakeld? 

7: Nazorg 

→ Blijven erkennen wat ieder van hen doet in de relatie. 

→ Blijven de dialoog stimuleren. 

 

Geen mandaat om kinderen te zien of persoonlijk te betrekken: meerzijdige partijdigheid is 

zeer belangrijk. 

 → Al wat hierboven staat en betrekking heeft op Mia, blijft bestaan. 

→ Mia steunen in hoe ze zelf naar kinderen kan stappen. 

 → Met Mia oefenen hoe ze met de kinderen kan omgaan. 
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→ Circulaire vragen stellen met de bedoeling te herkaderen of nieuwe visies te ontwikkelen 

die een constructieve verandering in zich meedragen: 

“Wie doet wat, waar, wanneer?” 

“Wat is er veranderd in het gedrag van de kinderen sinds Fred ziek is” 

“Hoe reageert Fien als Fred met Jan of Pieter ruzie maakt?  

“Hoe reageer jij als Fien haar was komt afzetten?” 

→ Reflexieve vragen stellen met de bedoeling Mia bewust te maken van creatieve 

mogelijkheden om tot ontwikkeling te komen: 

 “Waar zou je zelf het meeste deugd van hebben dat de kinderen zouden doen?” 

 “Stel dat je zegt aan de kinderen dat je het niet alleen aan kan, wie zou dan het eerste 

iets doen? Wie daarna? Wat zouden ze kunnen voorstellen dat helpend zou zijn voor 

je?” 

 → Hulpverlener kan zeker ook contextueel werken met Mia alleen. 

 

2.3.3: Bespreking 

Een aantal van de aspecten die in dit voorstel worden aangevoerd, zijn herkenbaar vanuit een vorig 

verbetervoorstel. Wanneer gewerkt wordt vanuit het contextuele kader, gaat de hulpverlening 

echter dieper, ze is vollediger, de erkenning is veel sterker. De erkenning gebeurt bijvoorbeeld ook 

vanuit een begrijpen van wat er vroeger gebeurd is (parentificatie, destructief recht). 

Eerst dient voor dit voorstel het genogram te worden aangevuld. (1) Vervolgens gaan we op zoek 

naar hoe het voor elk van hen is om geconfronteerd te worden met ziekte en om zorg te dragen. (2) 

In een volgende stap proberen we de dialoog op te starten tussen Mia en de kinderen. (3) Dialoog 

gaat verder dan communicatie (derde dimensie) in vorige voorstellen. Dialoog betekent immers 

eigen aanspraken (durven) verwoorden op basis van verworven verdiensten en luisteren naar de 

aanspraken van de ander, wat eveneens een vorm van erkenning inhoudt. Verder gaan we 

erkenning geven voor wat ieder van hen in het verleden is aangedaan, met de bedoeling dat dit hen 

helpt om naar de toekomst te kunnen kijken op een constructieve manier. (4) Als vijfde stap stellen 

we voor om met Mia te bespreken hoe we de situatie met Freds zus kunnen aanpakken. Kan ook 

over dit conflict een dialoog worden opgezet tussen betrokkenen? Kunnen verticale en horizontale 

loyaliteit met elkaar verzoend worden? (5) Indien we deze stappen doorlopen hebben zijn we 

overtuigd dat er een op een meer gepaste en verantwoordelijke manier wordt zorg gedragen voor 

elkaar. 

In dit voorstel focussen we op de vierde dimensie van het contextuele kader, dé dimensie om tot 

verbetering te komen. Dit betekent ook een verandering op lange termijn, aangezien er 
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intergenerationeel gewerkt wordt. Alle nakomelingen van Fred en Mia kunnen hier tevens de 

vruchten van plukken, omdat destructief recht kan worden omgezet in constructief recht. 

 

Sterke punten: 

- Sterk Rogeriaans: echtheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie zijn de grondhoudingen 

van de hulpverlener. 

- Meerzijdige partijdigheid. 

- De mens achter het gedrag wordt gezien: Onvoorwaardelijke aanvaarding van de betrokkenen, 

niet van hun gedrag. 

- Een blijvend zoeken naar de aanwezige kracht, loyaliteit binnen de familiecontext om deze te 

mobiliseren. 

- Opsporen van mogelijke hulpbronnen: De toenaderingspoging van Freds zus wordt gebruikt. 

- De hele familie wordt zorgverlener: Mia is niet geïsoleerd. 

- Dialoog tussen en met de familieleden. 

- Toekomstgericht: stoppen van roulerende rekeningen. 

- Erkenning van wat goed gaat. 

- Erkenning van onrecht. 

- Werken aan herstel van vertrouwen. 

Zwakke punten:  

- Vraagt veel tijd, waarschijnlijk veel sessies nodig voor het opstellen van volledig genogram, 

erkenning geven én kunnen ontvangen.  

- Hulpverlener heeft inzichten nodig van contextuele methodiek. 

- Eventueel moet er doorgestuurd worden naar een contextueel therapeut, als het verleden te erg in 

de weg zit om te kunnen constructief aan de toekomst werken. 

 
3: Dementieconsulentschap 

De drie verbetervoorstellen situeren zich telkens vooral op het niveau van de betrokkenen, op 

microniveau. De vraag stelt zich hoe deze voorstellen kunnen geïntegreerd worden op het niveau 

van de organisatie, i.e. het dagcentrum waar Fred komt (mesoniveau). Is er iemand binnen deze 

organisatie die de taak kan opnemen om één van de voorstellen uit te voeren? Er zijn de 

verzorgenden, die een diploma hebben van hetzij verpleegkundige, hetzij kinesitherapeut, hetzij 

ergotherapeut. Geen van deze mensen heeft vanuit hun specifieke opleiding (voldoende) kennis van 

gehechtheidsrelaties, van actief luisteren, van het contextuele denken. Evenmin hebben zij de tijd of 

het mandaat om het soort van gesprekken te voeren met mantelzorgers die helpend kunnen zijn 
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volgens onze aangebrachte verbetervoorstellen. In de organisatie kan de coördinator, een sociaal 

verpleegkundige, ons inziens deze verbetervoorstellen wel in praktijk brengen, mits een extra 

vorming contextueel denken en mits de tijd en de ruimte binnen het mandaat, aspecten die nu 

ontbreken. M.a.w. momenteel is er niemand in de organisatie die onmiddellijk verbeteringen kan 

aanbrengen. We moeten dus nog verder kijken, op het macroniveau. Wat is nodig vanuit het beleid  

om onze verbetervoorstellen uit te voeren? Hiervoor gaan we kijken naar Nederland.  

 

In Nederland bestaat reeds de functie van dementieconsulent, ook wel case manager genoemd. 

Een dementieconsulent begeleidt en ondersteunt zowel de persoon met dementie als zijn omgeving 

in de thuissituatie gedurende het ganse proces. Ook coördinatie van geïntegreerde zorg wordt 

opgenomen door de dementieconsulent. Door vroeg te starten met deze begeleiding kan preventief 

gewerkt worden en kunnen crisissituaties voorkomen worden.  

Deze manier van werken biedt ons inziens de meest ideale hulpverlening voor personen met 

(jong)dementie, hun mantelzorger en hun omgeving. In het Vlaamse zorgbeleid bestaat deze functie 

enkel bij ECD Foton in Brugge, zij hebben hier reeds ontzettend veel expertise opgebouwd. Wij 

willen nochtans voorstellen om dit uit te breiden naar alle ECD’s in Vlaanderen als de meest ideale 

en optimale manier om personen met (jong)dementie en hun gezin te ondersteunen. Momenteel 

staat het ‘Transitieplan’ van minister Vandeurzen centraal. In dit plan wordt ‘basiszorg dementie’ 

als belangrijkste noodzaak vooropgesteld. Dit houdt in dat er wordt gewerkt aan  

expertiseversterking van de basiszorgverleners. Het accent ligt dus bij de verzorgende die vorming 

zal krijgen in het detecteren van eerste symptomen, goede doorverwijzing, correcte 

omgangsvormen. Deze aspecten kunnen volgens ons echter niet voldoende continuïteit van zorg 

bieden, niet voldoende veiligheid voor de persoon met dementie en zijn omgeving.  

Verder biedt ECD Vlaanderen een vorming aan tot ‘referentiepersoon dementie’. Enkel mensen die 

in hun werkveld met personen met dementie werken, die reeds professioneel hulpverlener zijn in de 

zorgsector, komen in aanmerking voor deze vormingscursus. Ook hier ligt de focus op de basiszorg. 

De Christelijke Mutualiteit (CM) biedt eveneens een begeleiding voor personen met dementie via 

huisbezoeken door een maatschappelijk werker. Zij geven informatie en advies, bijvoorbeeld over 

financiële tegemoetkomingen.  

Wat wij beogen met het dementieconsulentschap gaat echter verder dan wat een referentiepersoon 

dementie of een maatschappelijk werker van de CM doet. Dementiezorg betekent zorgen in 

verschillende lagen, het is een én-én-verhaal van basiszorg en meer gespecialiseerde zorg (door een 

dementieconsulent). 
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Bij onze drie verbetervoorstellen was het uitgangspunt de situatie zoals wij ze leren kennen hebben 

tijdens onze stage. Voor Fred en Mia betekende dit vier en half jaar na de diagnose. Vollediger zou 

zijn om de begeleiding te starten op het ogenblik van (of kort na) de diagnose. Op deze manier zou 

preventief kunnen gewerkt worden om een escalatie van problemen te voorkomen. Een integrale 

begeleiding gedurende het ganse traject van de ziekte, een trajectbegeleiding, zou aan mensen 

continu veiligheid bieden door de vertrouwensrelatie die kan opgebouwd worden tussen een 

dementieconsulent, de persoon met (jong)dementie, het gezin, het netwerk. Het netwerk kan ruimer 

gezien worden dan enkel de familieleden. Ook buren, vrienden,... kunnen eventueel betrokken 

worden. Niet enkel het opstellen van een genogram en tijdlijn zou een interessant proces zijn. Ook 

het opstellen van een ecogram, een overzicht van het sociale netwerk waarbij tevens anderen buiten 

de familie worden betrokken, kan leiden tot nieuwe inzichten in mogelijke informele hulpverlening. 

(Engelen & Van der Straeten, 2011) Mobiliseren van familie en vrienden rond een hulpvraag van 

een persoon of een gezin is vergelijkbaar met wat coördinatoren van een ‘Eigen Kracht 

Conferentie’ beogen. (Studiedag familieconferenties ‘Eigen kracht versterken’, HIG, 2012) Een 

dementieconsulent zou dan fungeren als vertrouwenspersoon van álle betrokkenen in de omgeving 

van de persoon met (jong)dementie.  

Continuïteit van zorg of ketenzorg gedurende het ganse ziektetraject zou eveneens gegarandeerd 

worden door een dementieconsulent, wat zeker ook bijdraagt aan een geborgen gevoel.  

Erg belangrijk in de hulpverlening is het volgen van het tempo van de hulpvragers. Een traject dat 

start vanaf de diagnose biedt meer tijd om ook effectief te kunnen ingaan op alle problemen op het 

moment dat ze zich aandienen, om samen met de hulpvrager op een empowerende manier 

verbeteringen te realiseren. 

Tijdens deze trajectbegeleiding zou een dementieconsulent op alle vier de dimensies van het 

contextuele kader werken, een combinatie dus van de drie verbetervoorstellen: Verstrekken van 

informatie, emotionele ondersteuning door actief luisteren en bieden van narratieve zorg, 

interrelationeel werken door bevorderen van communicatie, en erkenning bieden. Dit zorgt voor 

een generalistische hulpverlening, mensen worden ondersteund in relatie tot hun context op alle 

levensdomeinen, in hun totale werkelijkheid.  

Een dementieconsulent kan tevens de coördinatie van de zorg verzekeren, indien gebruik wordt 

gemaakt van meerdere (eerstelijns)zorgverstrekkers.  

Een ander voordeel van een trajectbegeleiding door een dementieconsulent situeert zich in het 

belang voor de toekomst. Door het opvolgen van de zorgrelatie doorheen het ziekteproces kan veel 

interessante informatie worden verkregen voor nieuw onderzoek. Opvolgen of er verandering of 

evolutie is in de motivatie van mantelzorgers, lijkt ons een interessante denkpiste. Dit kan bekeken 
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worden bij de mantelzorger zelf, de evolutie in zijn/haar motivatie tijdens het ziekteproces van de 

persoon met (jong)dementie, maar ook de maatschappelijke evolutie in motivatie van 

mantelzorgers kan opgevolgd worden. 

 

Inzichten in psychologische achtergrond en contextuele hulpverlening, de kwaliteit bezitten om te 

kunnen actief luisteren zijn naast kennis van de sociale kaart en kennis van het ziekteverloop 

onmisbare competenties voor een persoon die het dementieconsulentschap op zich kan nemen. 

 

We willen het belang van een dementieconsulent nog bespreken vanuit  twee hypotheses die we in 

het begin van dit werk hebben geponeerd. 

 

‘Problemen van psychologische, materiële, financiële en  praktische aard zijn niet van 

elkaar los te koppelen bij de begeleiding van mantelzorgers’   

Deze hypothese blijkt niet onwaar te zijn met betrekking tot onze casus. Een dementieconsulent 

kan door een generalistische en integrale manier van werken een antwoord bieden. Hij/zij zal 

immers continu kunnen bewegen tussen de verschillende problemen van uiteenlopende aard, 

zonder dat het chaotisch dreigt te worden voor de betrokkenen. We kunnen hier de coördinerende 

taak van een dementieconsulent plaatsen die een contextueel vierdimensioneel verslag kan 

opstellen. Dit zou een duidelijke verbetering betekenen tegenover hoe het nu verloopt, waarbij de 

betrokkenen zelf op zoek moeten gaan naar waar en bij wie ze terecht kunnen voor de verschillende 

problemen, zonder de zekerheid te hebben dat ze ook effectief bij de juiste hulpverleners terecht  

komen. 

 

‘In Vlaanderen kan te weinig continuïteit van zorg geboden worden aan personen met 

(jong)dementie, familie en mantelzorgers gedurende het volledige ziekteproces.’ 

Zonder kwantitatief onderzocht te hebben of dit voor geheel Vlaanderen een geldige stelling is, 

blijkt dit wel zo te zijn voor Mia en Fred. Dankzij een dementieconsulent die vanaf de diagnose aan 

het gezin van Fred en Mia had kunnen toevertrouwd worden, zou er meer continuïteit geweest zijn 

in de zorg, met een groter welbevinden voor alle betrokkenen tot gevolg. 

 

Voor Vlaanderen lijkt het ons het meest interessant dat een dementieconsulent kan werken vanuit 

het ECD van de regio, zoals dit in Brugge reeds gebeurt. Daar zit de expertise, maar er staat wel 

tegenover dat zij voor iedereen toegankelijk zijn. We willen een ECD dan ook tussen eerste- en 

tweedelijnszorg situeren.  
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Evaluatie en besluit 
In dit eindwerk hebben we gepoogd onze casus probleem- en oplossingsgericht te benaderen en 

hem op een zo volledig mogelijke manier uit te werken. De problematiek in de casus was 

meervoudig: Jongdementie, agressie en overspel met onveilige gehechtheidsrelaties, een klein of 

onbestaand zorgnetwerk en een ongezond evenwicht tussen draagkracht en draaglast tot gevolg. 

Deze verschillende componenten maakten de situatie complex en het gestructureerd uitschrijven 

niet eenvoudig. Ons inziens was het noodzakelijk om al deze aspecten mee te betrekken in het 

eindwerk, ze hebben immers allemaal een impact op elkaar en hulpverlening dient integraal te zijn.  

De drie hypothesen die in hoofdstuk 1 (1.4) geponeerd werden, zijn verder in dit eindwerk aan bod 

gekomen in hoofdstuk 2 (2.2 en 3.2) en hoofdstuk 3 (3).  

 

De keuze voor drie relevante invalshoeken volgde na een overweging van de verschillende 

mogelijke opties. Een ethische invalshoek behoorde tot de mogelijkheden, maar dezelfde casus 

hadden we reeds eerder in de opleiding in het opleidingsonderdeel ‘Ethische vraagstukken bij 

volwassenen en ouderen’ op die manier benaderd. We wilden graag een nieuwe kijk op het verhaal 

van Mia en Fred. Bij jongdementie door Alzheimer kon tevens  een medische invalshoek bekeken 

worden. Dit perspectief leek ons echter meer van toepassing voor bijvoorbeeld een sociaal 

verpleegkundige, minder voor een gezinswetenschapper. We wilden focussen op wat het voor een 

gezin betekent wanneer bij een lid op jonge leeftijd Alzheimer wordt gediagnosticeerd en kwamen 

zo uit bij onze drie invalshoeken. Preventie tegen Alzheimer is voorlopig niet mogelijk, maar 

gezondheidspreventie bij mantelzorgers wel, vandaar onze eerste invalshoek waarin we de 

psychosociale problemen bij de mantelzorger-partner bekeken hebben, met daaraan gekoppeld een 

eerste verbetervoorstel. Onze tweede invalshoek en een tweede strategie tot verbetering m.b.t. 

gehechtheidsrelaties leek ons terecht omdat er in de vroegere ouder-kindrelatie agressie was 

gebruikt. Ten derde dachten we door met een contextuele bril te kijken naar de totale werkelijkheid, 

naar de gehele familie met voorouders en (klein)kinderen, meer inzichten te kunnen verwerven 

omtrent de zorgpatronen. Onze derde verbeterstrategie is aan deze invalshoek gelinkt. 

Het zwakke punt in de theoretische uiteenzetting is ons inziens enerzijds het feit dat we geen 

contact konden hebben met de kinderen en anderzijds de geringe informatie die we hadden over de 

voorouders van Mia en Fred. Meerzijdige partijdigheid heeft ons geholpen om beide zwaktes min 

of meer te omzeilen, maar we zijn ons ervan bewust dat een gesprek met andere familieleden dan 

Mia en Fred ons duidelijkere en bredere inzichten had kunnen verschaffen.  
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Onze bedenking bij de gekozen invalshoeken is dat de combinatie van de drie gekozen 

invalshoeken geleid heeft tot een vollediger begrip van de relaties. We hebben hierdoor ingezien 

hoe belangrijk het  is om ons niet vast te pinnen op één theorie maar wel vanuit verschillende 

theorieën naar een situatie te kijken. 

 

In onze zoektocht naar relevante bronnen voor de drie perspectieven, bleek het vrij makkelijk om 

informatie te bekomen over het evenwicht draagkracht-draaglast. Lucas (interdisciplinair 

kenniscentrum ‘zorg en welzijn’ KU Leuven) heeft hieromtrent reeds een grote expertise 

opgebouwd wat geresulteerd heeft in veel interessante artikels. Wat betreft de omzetting van 

gehechtheidsrelaties in solidariteit wanneer ouders zorgbehoevend worden, was er heel wat minder 

literatuur te vinden. Een doctoraatsstudie van Sara Mahieu (Psychologische wetenschappen, KU 

Leuven) was de enige hulpbron. Voor de derde invalshoek was het opnieuw eenvoudiger om 

informatie te vinden m.b.t. de contextuele hulpverlening. Sara Mahieu zelf zette ons op weg om 

specifieke literatuur over contextuele begeleiding van families bij dementie van een ouder te lezen. 

Bart Deltour is hiervan de auteur. Mark Kinet, de schrijver van het boek ‘Parentificatie’ dat ons 

werd aangeraden door Koen Baeten,  bleek een belangrijke bron van informatie te zijn om gedrag 

van sommige betrokkenen te kunnen begrijpen. 

Over jongdementie is slechts een minimum aan literatuur beschikbaar. In Vlaanderen bestaat één 

boek, in Nederland staat men iets verder. Dankzij Annemie Janssens (ECD Memo Leuven) konden 

we een vergadering van de werkgroep jongdementie in Vlaanderen bijwonen en een 

doctoraatsverdediging van het NeedYd-onderzoek in Nederland (Psychiatrie en neuropsychologie, 

Universiteit Maastricht) van Deliane Van Vliet. Het leverde ons interessante inzichten op omtrent 

jongdementie.  

De opleiding gezinswetenschappen bood eveneens informatie voor het schrijven van dit eindwerk. 

Aangezien we ons toegespitst hebben op psychologische factoren en stromingen, gaven de 

psychologische opleidingsonderdelen de meest interessante kennis. Ook de praktijkonderdelen van 

de opleiding waren onmisbaar in het uitwerken van dit eindwerk. We zouden zelfs meer durven 

suggereren: de methodieken mogen ons inziens een groter aandeel krijgen in het lessenpakket. De 

opleiding levert professionele bachelors, een einddiploma dat gericht is op in het werkveld stappen. 

Meer oefenen met methodieken zou meer competenties stoppen in de ‘rugzak’ van de 

gezinswetenschapper. Onvermijdelijk komt dan de vraag ten koste van welke opleidingsonderdelen 

dit zou moeten gaan, een discussie die niet tot de inhoud van dit eindwerk behoort. 
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Dit eindwerk biedt inzichten en verbetervoorstellen m.b.t. onze casus. Een andere casus vraagt een 

eigen zorg op maat. De begeleiding zal echter ons inziens steeds moeten gebaseerd zijn op een 

aantal basisfactoren. Elke psychosociale begeleiding van personen met (jong)dementie, 

mantelzorgers en het ruimere netwerk verdient vooreerst aandacht vanuit narratieve zorg, zodat 

mensen emotioneel kunnen bijtanken. Verder is het ook belangrijk om preventief te ondersteunen: 

dit betekent zorg vanaf of kort na de diagnose gedurende het hele traject. Families hebben veel tijd 

nodig en de hulpverlening dient dit tempo te volgen. Erkenning is een derde factor die steeds 

aanwezig dient te zijn. 

We formuleren nog enkele bedenkingen bij onze drie voorgestelde strategieën tot verbetering. Het 

eerste voorstel richt zich tot de mantelzorger en is ons inziens makkelijkst uitvoerbaar. Het tweede 

voorstel is niet noodzakelijk uitvoerbaar. Hiervoor dient de hulpverlener immers contact te hebben 

met de kinderen, contact dat tijdens onze begeleiding van de familie niet is kunnen tot stand komen. 

Het derde voorstel is gericht op de gehele context, is steeds uitvoerbaar door enkel contact te 

hebben met de mantelzorger dankzij een houding van meerzijdige partijdigheid. Eenvoudiger zou 

zijn om met alle betrokkenen persoonlijk in gesprek te kunnen treden. De hulpverlener dient echter 

de mening van de mantelzorger te respecteren. De vraag blijft wie de voorstellen in de praktijk kan 

brengen. Eens de persoon met dementie naar een dagcentrum komt of in een WZC verblijft, kan de 

coördinator of de psycholoog die eraan verbonden is de begeleiding verzorgen. Met deze 

voorstellen is het echter net de bedoeling dat mensen langer thuis kunnen blijven en komen zij en 

de familie dus niet noodzakelijk in contact met iemand die hen kan begeleiden. Vandaar ons 

ultieme voorstel, dementieconsulent, dat momenteel niet uitvoerbaar is in Vlaanderen omwille van 

budgettaire beperkingen. Toch zijn we er van overtuigd dat de volgende jaren het zorglandschap zal 

evolueren naar meer thuiszorg op verschillende niveaus, waaronder het niveau van het meer 

gespecialiseerde dementieconsulentschap. 

Het standpunt van onze mantelzorger Mia bleek overeen te komen met onze visie: het laatste 

voorstel, een dementieconsulent, zou voor hen de meest ideale vorm van begeleiding betekend 

hebben. 

 

We willen dit eindwerk beëindigen met een verwijzing naar de titel die we gekozen hebben. Het 

doel is de mantelzorger van een (jonge) persoon met dementie te versterken door begeleiding ‘van 

klacht naar kracht’. Het middel van de hulpverlener daartoe is een contextuele ondersteuning. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 

 
TIENPUNTENPLAN rond jongdementie (http://www.wingerd.info/memo/knelpuntennota.php) 
Werkgroep Jongdementie Vlaanderen  
 
Status 02/07/2013 Voorafgaand dienen we dit tienpuntenplan te situeren in een breder dementiebeleidsplan waarbij de 

term ‘jongdementie’ naar voor wordt geschoven. We vragen dat ook de regelgeving deze term gaat gebruiken voor een 

groep van mensen onder 65 jaar en waarbij een vorm van dementie werd vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar. In het 

buitenland benoemt men dit als ‘younger people with dementia’ of ‘working age dementia’.  

 

1. Correcte en gespecialiseerde diagnosestelling  

De diagnosestelling bij jongdementie zorgt vaak voor problemen. Dit komt doordat de eerste symptomen van dementie 

op jonge leeftijd niet steeds geheugengerelateerd zijn. Er zijn eerder gedragsveranderingen, problemen met taal, zicht 

en algemene traagheid op te merken. Omwille van de atypische presentatie van het ziektebeeld is een zorgvuldig 

onderzoek aangewezen.  

Aanbevelingen:  

- Het diagnostisch onderzoek gebeurt best door een arts met ervaring in dementie op jonge leeftijd, omgeven door een 

multidisciplinair team.  

- De repercussies van de diagnose worden best stapsgewijs meegedeeld.  

 

In het diagnostisch proces wordt tegemoetgekomen aan de diverse noden van informatieve en psychosociale aard. 

Sensibilisering van huisartsen is essentieel om de problematiek te onderkennen en gericht door te verwijzen.  

 

2. Financiële tegemoetkomingen gerelateerd tot jongdementie 

Momenteel is er geen arbeidsbescherming voor mensen die op jonge leeftijd dementie hebben. Ze raken hun werk kwijt 

en verglijden naar een financiële crisissituatie: leningen dienen nog afbetaald, er zijn vaak schoolgaande kinderen en 

het huishouden moet verder worden gerund met hulp van derden. Specifieke tegemoetkomingen voor de doelgroep zijn 

er vandaag niet, men is genoodzaakt beroep te doen op beperkte hulpmiddelen die aangereikt worden vanuit de 

gehandicaptenzorg, zoals via het VAPH. Het centrum voor kortverblijf en dagverzorging is dan vaak een te grote hap uit 

het al beperkte beschikbare budget. Bovendien wordt de partner vaak genoodzaakt om ook zijn/haar professionele 

activiteiten stop te zetten. Het enige statuut dat daarvoor in aanmerking komt is het zorgverlof met een kleine financiële 

tegemoetkoming. Verder pleiten wij voor de invoering van een persoonsvolgend budget dat de noden van de zorgvrager 

behoeftengerelateerd kan beantwoorden.  

Aanbevelingen:  

- De overheid maakt werk van een aangepast persoonsvolgend budget voor mensen met jongdementie.  

- Via zorgbegeleiding wordt voldoende informatie verstrekt met betrekking tot rechten en tegemoetkomingen.  

- Vlaanderen geeft uitvoering aan het decreet (Vlaamse) sociale bescherming dat principieel werd goedgekeurd op 15 

juli 2011 via o.m. de maximumfactuur inzake thuis- en residentiële zorg.  

 

3. Voor de persoon met jongdementie en zijn omgeving: begeleiding op maat  

Personen met jongdementie geven aan dat zij meer nood hebben aan gerichte informatie over de ziekte (Bakker, 2013). 

Dit kan op individuele basis of via groepsgerichte activiteiten.  
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Aanbevelingen:  

- In elke zorgregio is er een aanbod van individuele of groepsgerichte activiteiten zoals bijvoorbeeld een 

ondersteuningsgroep waarbij mensen met jongdementie en hun familie, inclusief zonen en dochters elkaar kunnen 

treffen en informatie uitwisselen. Dit aanbod dient laagdrempelig en empowerend te zijn.  

- Er wordt een psycho-educatiepakket jongdementie gerealiseerd met online ondersteuningsmogelijkheid.  

- Er wordt ingezet op zorgbegeleiding van de persoon en zijn omgeving die ook aandacht heeft voor de specifieke 

aspecten van jongdementie (emotionele en praktische ondersteuning). 

- Er wordt een website jongdementie opgestart met participatie vanuit de persoon met jongdementie en zijn omgeving.  

  

4. Voor de persoon met jongdementie en zijn omgeving: zorg op maat  

Vanuit de Needs in Young Onset Dementiastudie (Bakker, 2013) weten we dat mensen met jongdementie nood hebben 

praktische hulp, zoals boodschappen en het huishouden doen. Er is een grote nood aan lichaamsbeweging, maar 

omwille van de cognitieve problemen wordt de autonomie op het vlak van mobiliteit fel beperkt. Bijkomend zorgt dit voor 

een groter risico op sociaal isolement. Hierdoor stijgt de nood aan een zinvolle dagbesteding. Frustraties en 

gedragsproblemen die kunnen ontstaan door een tekort hieraan worden best vermeden.  

Aanbeveling:  

- We pleiten voor een integraal zorgaanbod jongdementie waarbij een vaste aanspreekfiguur voor de persoon en zijn 

omgeving vertrouwen inboezemt. Binnen elke regio is er best integratie en afstemming tussen de verschillende partners 

in diagnostiek, ondersteuning en zorg.  

- Zorg en begeleiding op maat dient gerealiseerd te worden, zowel thuis (zie punt 5) als in een aangepaste 

zorgomgeving (zie punt 6).  

 

5. Zorg aan huis op maat  

Soms staat of valt kwaliteitsvolle zorg met de deskundigheid van de hulpverlener. Bij zorg aan huis is structuur voor de 

persoon van groot belang. Vanuit de praktijk zien we dat thuiszorgorganisaties niet steeds flexibel op de wisselende 

noden gepast ingaan: wisselende hulpverleners of uurroosters vergroten de verwarring. Naast de huishoudelijke 

ondersteuning is het gezamenlijk doen van een activiteit erg belangrijk waarbij het vertrouwen tussen beiden kan 

groeien. Er is een belangrijke taak weggelegd voor vrijwilligers bij het uitvoeren van gezamenlijke (ontspannende) 

activiteiten.  

Aanbevelingen:  

- In thuiszorgorganisaties en ziekenfondsen wordt ingezet op dementiekundige basiszorg waar jongdementie als 

thematiek integraal deel van uitmaakt.  

- Naar Nederlands en Brits model zijn buddy’s in de gemeente ter beschikking voor personen met jongdementie. 

Vrijwilligers met kennis van zaken, bezoeken personen met jongdementie en ondernemen samen nog gewone, 

dagelijkse activiteiten, uitstappen en bezoeken. Via zorgbegeleiding dient dit gefaciliteerd.  

 

6. Aangepaste zorgomgeving  

Het is emotioneel zwaar voor families om hun geliefde te laten verblijven in een zorgomgeving voor ouderen met een 

gemiddelde leeftijd van boven de tachtig jaar.  

De zorgomgeving is vandaag onvoldoende compatibel met de noden van mensen met jongdementie. We verwijzen 

hierbij naar de weinig flexibele openingsuren van de dagverzorgingscentra. Er is nog meer dan bij ouderen nood aan 

individuele begeleiding en omwille van de grotere vitaliteit is er meer nood aan bewegingsactiviteiten in de zorgstructuur.  

Aanbevelingen:  
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- Voor de dagverzorgingscentra zien we een apart flexibel aanbod met activiteiten op maat. De openingsuren van het 

dagverzorgingscentrum houdt eveneens rekening met de werksituatie van de partner en zo nodig wordt ook tijdens het 

weekend in een aanbod voorzien.  

- In residentiële zorgvoorzieningen kiezen we voor een integratie van een werking jongdementie, met een duidelijke 

programmatie die rekening houdt met een regionale spreiding.  

 

7. Specifieke vorming  

Professionele hulpverleners die in contact komen met personen met jongdementie en hun familieleden, worden 

geconfronteerd met complexe hulpvragen en zware psychische problemen (depressie, agressie) bij de persoon met 

dementie en diens familie. Deze hulpvragen zijn(,) in vergelijking met dementie op oudere leeftijd ‘anders’. Er wordt een 

specifieke expertise verwacht met andere terrein- en praktijkkennis. Professionelen dienen dan ook permanent 

bijgeschoold en gecoacht te worden.  

Aanbevelingen: 
- Wij pleiten voor het aanscherpen van de competenties via trainingen, intervisie, studiebezoeken, enz. voor 

hulpverleners die werken met jongdementie. Hulpverleners moeten hierbij kunnen terugvallen op een ondersteunende 

equipe.  

- Voor vrijwilligers dient men eveneens in noodzakelijke vorming te voorzien.  

 

8. Juridische ondersteuning  

Ook op juridisch vlak is er werk aan de winkel. Bepaalde vormen van dementie op jonge leeftijd veroorzaken impulsief 

gedrag, bijvoorbeeld ook in het doen van aankopen. Voor iemand met een lopende lening en kinderen is dit dramatisch. 

Het zorgt er ook voor dat uitgaven voor ondersteuning vanuit de reguliere zorg (vb. het aanvragen van ondersteuning via 

gezinszorg) word(t) uitgesteld wegens andere prioriteiten.  

Aanbevelingen:  

- Het ter beschikking stellen van juridisch advies en het tijdig informeren en begeleiden van het gezin is aan de orde.  

- Wellicht kan een extra tegemoetkoming vanuit de overheid dit juridisch advies faciliteren.  

- Kennis bij notarissen rond specifieke problematiek dient verder geactualiseerd te worden.  

 

9. Epidemiologisch onderzoek over jongdementie  

Hoeveel mensen in België op jonge leeftijd lijden aan dementie, is nog niet onderzocht. Hierdoor ontbreken precieze 

prevalentiegegevens voor België . Deze cijfers zijn echter broodnodig om een specifiek zorgaanbod te kunnen opstarten. 

Een extrapolatie van cijfers uit buitenlands onderzoek geeft ons wel een richting van ongeveer 3.000 à 12.000 personen 

die op jonge leeftijd met dementie leven.  

Aanbeveling:  

- Ons inziens dient epidemiologisch onderzoek te gebeuren via case- inventarisatie, door een organisatie met expertise 

op dit specifieke onderzoeksterrein, bijvoorbeeld het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid .  

 

10. Erkenning terminologie  

De term jongdementie wordt meer en meer in Vlaanderen gebruikt en erkend om de specificiteit van mensen met 

dementie onder 65 jaar te benadrukken.  

Aanbeveling:  

- De termen jongdementie en dementie op jonge leeftijd worden gebruikt door beleidsmakers, besluitvormers 

(overheden) en door alle actoren in de samenleving.  
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Op www.jongdementie.info wordt een ‘jongdementiethermometer’ gelanceerd met de stand van zaken van de realisaties 

van dit tienpuntenplan.  

Namens de werkgroep jongdementie Vlaanderen  

Leden  

- Jean Aerts, mantelzorger  

- Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, Jurn Verschraegen  

- Vlaamse Alzheimer Liga vzw, Hilde Lamers  

- Regionaal expertisecentrum dementie Memo en WZC De Wingerd, Leuven, Annemie Janssens  

- Regionaal expertisecentrum dementie Sophia, Kortrijk, Charlotte Cool  

- Regionaal expertisecentrum dementie Orion, Antwerpen ,Hilde Vanderlinden 

- Regionaal expertisecentrum dementie Paradox, Gent, Veerle De Bou  

- Regionaal expertisecentrum dementie Foton, Claire Meire  

- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, dr. Annie Nouwen  

- LUCAS, prof. dr. Chantal Van Audenhove, dr. Nele Spruytte,  

- Alzheimer Centrum Limburg (NL), Joany Millenaar, Iris Partouns  

- Geheugenkliniek UZ Leuven, Prof. dr. Mathieu Vandenbulcke  

- Prof. dr. Christine Van Broeckhoven, UA  

- WZC Sint-Elisabeth, Eeklo, Joris Rombaut  

- WZC Regina Coeli, Sint-Andries, Paul Braem  

- Vzw De Korenbloem, Kortrijk, Sofie Cleenwerck  

- LITP vzw, Lydia Smeets  

- Zorggroep H-Hart Kortrijk, Dave Dewachtere 
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Bijlage 2 

 

 

 

Genogram Symbolen

Legenda Emotionele Relaties

2 Alzheimer's Disease

 Afstandelijk-vijandelijk

 Harmonie

D. 1977

Vic ? ?

Mia

D. 2008

? ?

1947

Fred

66

?

1969

Jan 

44

1971

Pieter

42

1982

Fien

31

Chris

Vince Emma

?

Tom Sam Jef

Dirk

Angele

Man Vrouw Overlijden

 
 

Figuur 8: Genogram vanaf Fred en Mia op 1 september 2012. 
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Bijlage 3   

                                                                                                                       

Genogram Symbolen

Legenda Emotionele Relaties

4 Verbroken / Vervreemd

2 Alzheimer's Disease

? ?

D. 1977

Vic

? ?

Angele

D. 2008

?

1947

Fred

66

Mia

?

1969

Jan

44

1971

Pieter

42

1982

Fien

31

Man Vrouw Overlijden

 
Coalitie             

 

Figuur 9: Genogram vanaf Vic en Angele, de ouders van Fred, op 1 september 2012. 
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Bijlage 4 

 

 augustus-september 2012   ― Onze gesprekken met Mia en Fred vinden plaats  

 

 augustus 2012   ― Fred start in het dagcentrum        

 

  voorjaar 2012   ― Mia en Fred krijgen eerste info over dagcentrum 

 

  2007   ― diagnose Alzheimer Fred 

 

   2006   ― eerste symptomen Alzheimer Fred 

  

   2006   ― brugpensioen Fred 

  

  + /- 1997   ― twijfels van Mia over overspel Fred 

     

 ???   ― agressie Fred jegens Jan en Pieter 

 

 1982   ― geboorte Fien 

 

             na 1977   ― conflicten en breuk met moeder en zus van Fred 

 

 1977   ― overlijden van Freds vader 

 

 1971   ― geboorte Pieter 

 

 1969   ― geboorte Jan 

 

    +/- 1968   ― huwelijk Fred en Mia 

 

Figuur 10: Tijdlijn van het ouderlijke gezin van Fred én het gezin van Fred en Mia op 1  

september 2012.                                                                                                                                            
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