
Bijlage 2  - Checklist voor het betrekken van de mantelzorger bij het onderzoek 

 

 Mogelijke mantelzorg 

1. Kan de cliënt rekenen op hulp van partner, 

gezinsleden of van andere mensen die tot het 

huishouden behoren? 

Nee  

Ja  

 

○ geen hulp of weinig hulp 

○ wel hulp: één of meer keer per week 

○ wel hulp: dagelijks 

2. Kan de cliënt rekenen op hulp van familieleden of 

vrienden die niet tot het huishouden behoren? 

 

Nee  

Ja  

 

○ geen hulp of weinig hulp 

○ wel hulp: één of meer keer per week 

○ wel hulp: dagelijks 

3. Welke extra taken heeft de mantelzorg in de loop 

der tijd op zich genomen? 

Hulp bij dagelijkse bezigheden 

Persoonlijke verzorging 

Huishoudelijke taken  

Overige taken, namelijk … 

 

(bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis, emotionele 

steun) 

 Gevolgen voor andere verantwoordelijkheden en 

activiteiten van de mantelzorg 

1. Met welke andere verantwoordelijkheden en 

activiteiten worden de (extra) zorgtaken door de 

verzorger¹ gecombineerd? 

Werk buitenshuis, fulltime/ parttime (uren per week:.…) 

Opleiding, fulltime/ parttime (uren per week: .…) 

Zorg voor (andere) huisgenoten (jonge kinderen? ….) 

Huishoudelijke taken (worden de taken gedeeld?) 

Zorg voor (andere) familieleden 

Vrije tijd, hobby’s 

2. Gaan de zorgtaken van de verzorger ten koste van 

de bij vraag 1 genoemde andere taken en 

verantwoordelijkheden? 

Nee  

Ja, namelijk … 

3. Gaan de extra zorgtaken die de verzorger op zich 

heeft genomen ten koste van belangrijke 

voornemens (bijvoorbeeld het volgen van een 

opleiding, promotie op het werk)? 

Nee 

Ja, namelijk … 

 

 

4. Heeft de verzorger als werknemer zorgverlof 

kunnen opnemen? 

Nee, waarom niet?  

Ja, hoe lang en hoeveel uren per week? 

  

¹ Hiermee wordt gedoeld op de verzorger die de meeste taken op zich neemt. Bij meerdere verzorgers is de 

persoon die de zorg coördineert de contactpersoon en informatiebron. 

 

 Belasting van mantelzorg  

1. Welke taken worden door de verzorger als 

(emotioneel en/of fysiek) belastend ervaren? 

 

Hulp bij dagelijkse bezigheden 

Persoonlijke verzorging 

Huishoudelijke taken 

Overige taken, namelijk … 

2. Om wat voor belasting gaat het? Vooral fysiek belastend 

Vooral emotioneel belastend 

Zowel fysiek als emotioneel belastend 



3. Heeft de zorgende persoon last van aanhoudende 

vermoeidheid door de gegeven hulp (in combinatie met 

andere taken)? 

Nee  

Ja (zie ook checklist draaglast en draagkracht) 

 

 Mogelijkheden en beperkingen van verzorgers  

1. Welke taken is de verzorger goed in staat te 

verrichten? 

 

Hulp bij dagelijkse bezigheden 

Persoonlijke verzorging 

Huishoudelijke taken 

Overige taken, namelijk … 

2. Bij welke taken is er behoefte aan ondersteuning?  Hulp bij dagelijkse bezigheden 

Persoonlijke verzorging 

Huishoudelijke taken 

Overige taken, namelijk … 

 Wensen van de verzorger en verwachtingen van de 

zorgvrager 

1. Welke taken wil de verzorger blijven uitvoeren? Hulp bij dagelijkse bezigheden 

Persoonlijke verzorging 

Huishoudelijke taken 

Overige taken, namelijk... 

2. Aan welke zorgtaken hecht de aanvrager het meeste 

belang? 

 

Hulp bij dagelijkse bezigheden 

Persoonlijke verzorging 

Huishoudelijke taken 

Overige taken, namelijk … 

 Ondersteuning  

1. Wat vindt de verzorger nodig om in staat te zijn de 

(extra) zorgtaken op zich te kunnen (blijven) nemen? 

 

2. Wat vindt de aanvrager nodig om de verzorger in 

staat te stellen de zorgtaken op zich te kunnen 

(blijven)nemen? 

 

3. Is er behoefte aan respijtzorg?  

4. Is er behoefte aan training of informatie?  

  

 

 

 

 


