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Voorwoord 

 

Voor u ligt de scriptie ‘’Aanbevelingen instructiefilmpjes ten behoeve van ‘Stichting Samen 

Beter Thuis’, een ondersteuning voor mantelzorgers in de praktijk’’. Een innovatieve opdracht 

binnen de huidige situatie in de gezondheidszorg. Er wordt met deze opdracht een nieuw 

product ontwikkeld ter ondersteuning van de mantelzorgers. Deze mantelzorgers krijgen in 

2015 een steeds belangrijkere taak. Deze scriptie is geschreven in het kader van ons 

afstuderen aan de opleiding ergotherapie aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen. Van 

september 2014 tot medio februari 2015 is er door ons als projectteam gewerkt in opdracht 

van het Lectoraat Technologie in de Zorg.  

 

De afstudeerscriptie is een onderdeel van een project van Stichting Samen Beter Thuis, met 

als voorzitter Marian Fonville. In samenwerking met het Lectoraat Technologie in de Zorg en 

het projectteam is er gewerkt aan het ontwikkelen van doeltreffende en efficiënte 

instructiefilmpjes voor mantelzorgers.  

 

De samenwerking is geïnitieerd door Marian Fonville. Met behulp van haar en haar netwerk 

is het mogelijk geweest om de instructiefilmpjes te ontwikkelen. De mantelzorgers 

(respondenten) die bereid waren om hun mening en ervaringen te delen willen wij daarvoor 

bedanken. Ook Tinie Hake willen wij bedanken voor haar expertise op het gebied van 

verplaatsingstechnieken. De invalshoeken van haar en de respondenten hebben de 

instructiefilmpjes verrijkt.  

 

Voor de opnames en montage van de instructiefilmpjes willen we Karin Hillebrand graag 

bedanken voor de tijdsinvestering, ervaring en kennis die zij heeft gedeeld gedurende het 

proces. Het technisch ontwikkelen van filmpjes behoort niet tot de competenties van een 

ergotherapeut. Zonder haar ondersteuning zouden we niet tot dit professionele eindproduct 

gekomen zijn. Hierbij moeten we ook onze dankbetuiging uiten naar An Hofmans en Henk 

van der Spek. Zij zijn bereid geweest om de rol als acteur op zich te nemen.  

 

Edith Hagedoren, de opdrachtgever, bedanken wij voor haar bereidheid tot samenwerken en 

de begeleiding op inhoudelijk en procesmatig gebied. Ze heeft veel betekend op het gebied 

van communicatie tussen de verschillende professionals. Jeanne Heijkers heeft als 

secundaire opdrachtgever gefungeerd en in tijden dat Edith afwezig was ons te woord 

gestaan.  

Van de eerste oriënterende gesprekken tot de afgeronde scriptie zijn wij begeleid door Pieter 

Wouda. Pieter heeft ons gedurende de periode gestimuleerd om zelfstandig te werken, de 

diepgang op te zoeken en telkens weer de kerngedachte van het project centraal te zetten. 

Voor deze inhoudelijke en procesmatige ondersteuning willen we onze dank uitspreken.  

Naast de tips die we van Pieter ontvingen, willen wij An van der Vleuten bedanken voor het 

controleren van de taal en spelling in de scriptie. Voor de Engelstalige ondersteuning danken 

wij Willemien van Roij. 

 

De onderlinge samenwerking in het projectteam heeft gezorgd voor een eindresultaat waar 

we trots op kunnen zijn. ‘’Stolz’’, zoals Franziska en Evelyn zouden zeggen. Wij wensen u 

veel plezier bij het lezen van onze scriptie! 

 

Vera, Nicole, Franziska en Evelyn     Heerlen, februari 2015 
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Samenvatting 

 

Inleiding: Op dit moment vindt de transitie plaats van formele naar informele zorg. De 

overheid wil dat de mensen langer in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen met 

waar nodig professionele ondersteuning. Er zijn ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders van 18 

jaar en ouder die mantelzorg verlenen, deze groep zal in 2015 blijven groeien. Op grond 

hiervan is het noodzakelijk meer doeltreffende en efficiënte manieren te vinden om 

mantelzorgers te ondersteunen in hun activiteiten. ‘Stichting Samen Beter Thuis’ speelt in op 

de transitie en heeft een project gestart om instructiefilmpjes te ontwikkelen over 

mantelzorgactiviteiten en deze op een permanente (digitaal) benaderbare bron te plaatsen. 

Dit is een innovatieve manier om met de expertkennis van de ergotherapeuten onderbouwde 

instructiefilmpjes te ontwikkelen.  

 

Methode: Spanjer (2004) heeft als procesmodel gediend binnen het project. Daarnaast zijn 

er kwalitatieve en kwantitatieve meetinstrumenten gebruikt. Het was niet mogelijk om een 

zuiver kwalitatief of kwantitatief onderzoek uit te voeren. Daarom is er een gemengde vorm, 

namelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek gebruikt. Dit wordt ook wel mixed method 

genoemd (Baarda, 2009). Het project is in drie onderdelen opgesplitst. Per onderdeel zijn 

submethodieken geselecteerd en uitgevoerd.  

 

Onderzoeksdeel Er is op systematische en gestructureerde wijze gezocht naar 

literatuur. Het systematisch literatuuronderzoek is aan de hand 

van de stappen van de Rijksuniversiteit Groningen (2012) 

vormgegeven. De verwachtingen van mantelzorgers zijn 

gecontroleerd door een focusgroep, die is vormgegeven aan de 

hand van Baarda (2009). De resultaten van de focusgroep zijn 

vergeleken met de literatuur.  

Productdeel De verzamelde data uit het onderzoeksdeel is omgezet naar de 

content (inhoud) van de filmpjes. De gekozen handelingen zijn 

geanalyseerd met behulp van het werkmodel activiteitenanalyse 

(Zuyd Hogeschool, 2008-2009) en  vervolgens vertaald naar 

inhoudelijke analyses (Ergovaardig, 2009).  

Evaluatiedeel Evaluatie van de filmpjes op doeltreffendheid en efficiëntie is 

gebeurd door middel van een gedeeltelijk-gestructureerd 

interview (Baarda, 2009) (Evers, 2007) met 

focusgroeprespondenten en externe respondenten. Beide 

groepen respondenten bestaan uit mantelzorgers. 

 

Resultaten: Het resultaat is drie onderbouwde instructiefilmpjes met betrekking tot verzorgen 

op bed, die ondersteunend, doeltreffend en efficiënt zijn. De drie onderdelen van de 

opdracht, de expertise van het projectteam en het overleg met de opdrachtgever en 

betrokkenen heeft geleid tot aanbevelingen voor de verbetering en ontwikkeling van 

(toekomstige) instructiefilmpjes binnen het project van ‘Stichting Samen Beter Thuis’. 

 

Beschouwing: De inhoud van deze afstudeeropdracht laat zien dat deze ondersteuning van 

mantelzorgers innovatief en relevant is voor de ergotherapie. De instructiefilmpjes worden 

door de mantelzorgers als een waardevolle ondersteuning beschouwd. De aanbevelingen 

zorgen voor optimalisering van de huidige en toekomstige instructiefilmpjes.   
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Abstract 

 

Introduction: This thesis was an assignment of the department of occupational therapy for 

‘Stichting Samen Beter Thuis’ in cooperation with the research group for technology in health 

care of Zuyd University. The transition from formal care to informal care is in progress. The 

Dutch government wants the elderly to be able to stay longer in their own surroundings, if 

necessary with the support of professionals. In the Netherlands there are approximately 3,5 

million people aged 18 and older, who provide informal care. The number of informal care 

givers will continue to grow in 2015. Therefore it is necessary to provide for more effective 

and efficient ways to support informal caregivers with their care giving tasks. With this 

assignment ‘Stichting Samen Beter Thuis’ anticipates to the transition in health care, and has 

started a project to develop instruction videos. These videos will be put on a permanent 

(digital) source. The instruction videos are developed with the knowledge of experts, such as 

occupational therapists. The instruction videos are an innovation in the Dutch health care.  

 

Method: Within this project Spanjer (2004) served as a process model. Besides this model, 

qualitative and quantitative measurement instruments are used. A mix of these two forms of 

research is called mixed method (Baarda, 2009). The project is divided into three separate 

parts. For each part different methods  have been selected and executed.  

 

Research Literature was searched in a systematical and structured way, 

using the method of the University of Groningen (2012). The 

expectations of the care givers have been checked using a 

focus group. The focus group was developed using the steps of 

Baarda (2009). The results were compared with literature.  

Product The gathered data from the research part were converted into 

contents for the instruction videos. The chosen activities were 

analyzed (werkmodel ‘activiteitenanalyse’, Zuyd Hogeschool, 

2008-2009) and translated into the content analysis (werkmodel 

‘inhoudelijke analyse’, Ergovaardig, 2009).  

Evaluation The instruction videos were evaluated on effectiveness and 

efficiency using a half-structured interview (Baarda, 2009) 

(Evers, 2007) with focus group respondents and external 

respondents, both groups consisting of care givers.  

 

Results: 

Three instruction videos concerning bedside care tasks, including washing and dressing. 

These instructions are substantiated with literature. These instruction videos are found 

effective and efficient by care givers. The three parts of the assignment, the expertise 

knowledge of the students and consultation with commissioning company led to 

recommendations to improve future instruction videos.  

 

Commentary/evaluation/discussion: 

The content of this assignment shows that the support of care givers with instruction videos 

is innovative and relevant to occupational therapy. According to the caregivers the instruction 

videos are a useful support to their care giving tasks. The recommendations provide for 

optimization of current and future instruction videos. 
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Inleiding 
 

Voor de leesbaarheid is de scriptie opgesplitst in drie delen. Het overkoepelende proces 

wordt beschreven aan de hand van het projectmatig werken volgens Michiel Spanjer (2004). 

In de drie delen van de scriptie wordt de uitvoer van de opdracht binnen de verschillende 

fases van Spanjer uitgewerkt.  

 

In het eerste deel van de scriptie vindt u de initiatieffase, uitwerkingsfase en 

voorbereidingsfase. Vervolgens wordt in het tweede deel van de scriptie de uitvoeringsfase 

uitgewerkt. Tenslotte wordt in het derde en laatste deel van de scriptie de nazorgfase 

beschreven. Per onderdeel van de opdracht wordt in de leeswijzer per hoofdstuk toegelicht 

wat elke fase inhoudt en bevat.  

 

Behalve het projectteam, hebben binnen het project een aantal personen een 

ondersteunende rol gespeeld. Voor de duidelijkheid en leesbaarheid van de scriptie worden 

de rollen van deze individuen kort toegelicht: 

 

Namens het lectoraat ‘Technologie in de Zorg’ van de Zuyd Hogeschool is Edith 

Hagedoren de opdrachtgever geweest. Het lectoraat wil inspelen op de behoefte van 

innovaties in de gezondheidszorg.  

 

De praktijk ‘Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie’ is een vooruitstrevende 

eerstelijns praktijk in de regio Oss. Marian Fonville is de praktijkhouder en streeft 

ernaar om zorgvragers te ondersteunen bij het behouden van zelfredzaamheid in de 

eigen leefomgeving, zodat ze beter en langer thuis kunnen wonen. Marian Fonville is, 

naast praktijkhouder, ook voorzitter van de ‘Stichting Samen Beter Thuis’, een 

initiatief voor het bieden van praktische ondersteuning voor het behouden of het 

winnen van zelfstandigheid van zorgvragers en hun mantelzorgers.  

 

Het projectteam beschikt niet over de competenties om een film te ontwikkelen. Dit 

behoort niet tot een van de beroepscompetenties van een ergotherapeut. Karin 

Hillebrand, namens het bedrijf ‘MediaManage’, is producent/redacteur, ook wel 

cameravrouw genoemd. In samenwerking met haar, is er gewerkt aan de 

ontwikkeling van de instructiefilmpjes.  
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Leeswijzer deel I  
 

In het eerste deel van de scriptie wordt ingegaan op de eerste drie fasen van projectmatig 

werken volgens Michiel Spanjer (2004).  

 

Hoofdstuk één vormt de inleiding van de opdracht, met de initiatieffase en uitwerkingsfase. In 

de initiatieffase wordt beslist of er met de projectopdracht en voorbereiding gestart wordt 

(paragraaf 1.1). Hier maakt men een afweging op basis van globale omschrijvingen. Er moet 

helderheid komen over het doel, omvang en haalbaarheid van het project. De grote lijnen 

worden vastgelegd.  

Vervolgens worden in fase twee, de uitwerkingsfase (paragraaf 1.2), van Spanjer de globale 

omschrijvingen uit de initiatieffase verder gespecificeerd. Dit resulteert in een samenhangend 

geheel van de inhoudelijke aspecten die in de opdracht aan bod komen. Hier wordt de 

probleem-, doel- en vraagstelling (paragrafen 1.2.1- 1.2.3) beschreven. Tenslotte wordt in dit 

hoofdstuk de relatie naar de ergotherapie gelegd (paragraaf 1.3).  

 

In hoofdstuk twee wordt de voorbereidingsfase beschreven. Dit is de derde fase voordat de 

opdracht daadwerkelijk uitgevoerd wordt. De opbouw en de methodieken van de opdracht 

worden beschreven. Dit vormt het plan van aanpak voor de uitvoering. Eerst worden de 

overkoepelende methodieken beschreven (paragraaf 2.1). Daarna wordt er onderscheid 

gemaakt in de drie onderdelen van het project, namelijk: onderzoeksdeel (paragraaf 2.2), 

productdeel (paragraaf 2.3) en evaluatiedeel (paragraaf 2.4). Per onderdeel wordt de 

geselecteerde methodiek beschreven.  
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Hoofdstuk 1  Introductie van het project 

 

Het eerste hoofdstuk beschrijft de eerste twee fasen van projectmatig werken van Michiel 

Spanjer (2004). De aanleiding van de opdracht en de hieruit volgende probleem-, doel- en 

vraagstelling die centraal staan, worden beschreven. Tenslotte wordt de relatie van de 

opdracht met de ergotherapie toegelicht.  

 

1.1 Initiatieffase 

In deze fase wordt er een beslissing genomen of het gekozen project als afstudeeropdracht 

geschikt is (Spanjer, 2004). Ten eerste is er gekeken of er een probleem aangepakt wordt in 

dit project en of dit probleem in de huidige maatschappij relevant is met betrekking tot de 

ergotherapie. Het projectteam is van mening dat het probleem erg relevant is binnen de 

huidige maatschappij, vanwege de veranderingen in de gezondheidszorg. Het beroep 

ergotherapie is aan het veranderen. Het project biedt de mogelijkheid om hier op een 

innovatieve manier op in te spelen.  

 

Ten tweede wordt gekeken naar de omvang van het project en of de afstudeeropdracht op 

het eindniveau van een HBO-opleiding volbracht kan worden. Om dit te waarborgen is in 

overleg met de docent en de opdrachtgever de opdracht geformuleerd en zijn criteria voor de 

opdracht opgesteld. Deze stappen zijn uitgebreid beschreven in de startnotitie die vooraf 

gaat aan de scriptie en die door de opleiding is geaccordeerd.  

 

Tenslotte is door het projectteam beslist dat het project van voldoende kwaliteit is en dat het 

voldoet aan de gestelde eisen vanuit de opleiding. Het projectteam is van mening dat dit 

project vanwege het onderwerp en de relevantie voor verdieping van kennis zorgt en past 

binnen het kader van de ergotherapie. Daarnaast zal dit onderwerp in de toekomst voor 

uitdaging zorgen en de ergotherapeut aansporen tot creatief denken. Om deze redenen 

spreekt het onderwerp het projectteam erg aan.  

 

1.2 Uitwerkingsfase 

In de uitwerkingsfase worden globale zaken specifieker geformuleerd. Dit resulteert in een 

samenhangend geheel (Spanjer, 2004). Het project is aangenomen door het projectteam. 

Het geconstateerde probleem is verhelderd en in kaart gebracht. Hieronder wordt kort 

beschreven wat de aanleiding en context van het project is. Daarna volgen de probleem-, 

doel- en vraagstelling van de opdracht.  

 

De praktijk ‘Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie’ signaleert in de thuissituaties 

problemen met het beschikbaar stellen en verspreiden van informatie over mantelzorg. De 

praktijk geeft workshops en zorgt voor andere manieren van informatieverstrekking. Deze 

zijn echter niet te allen tijde beschikbaar en toegankelijk voor de doelgroep en/of 

eindgebruikers. Dit is een probleem dat niet alleen ‘Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie’ 

ervaart, maar dat zich ook landelijk afspeelt. Het streven vanuit de overheid is dat mensen 

langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarbij spelen mantelzorgers een grote rol. Uit 

verschillende literatuurbronnen blijkt dat mantelzorgers niet snel op zoek gaan naar 

ondersteuning wanneer zij hulpvragen hebben. Wanneer ze wel op zoek gaan naar hulp en 

informatie, weten ze vaak niet waar ze de juiste informatie kunnen vinden (Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Ministerie 

van VWS, 2006) (Morée, Scholten, & Schreuder-Goedheijt, 2006). Verder is er steeds 
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minder geld beschikbaar in de gezondheidszorg, hierdoor wordt er door de overheid gezocht 

naar efficiëntere en effectievere manieren van informatieverstrekking om de draagkracht en 

draaglast van de mantelzorgers in evenwicht te houden. 

 

1.2.1 Probleemstelling 

De ‘Stichting Samen Beter Thuis’ is een project gestart rondom dit thema. In samenwerking 

met het lectoraat ‘Technologie in de Zorg’ van Zuyd Hogeschool wil zij een permanente 

digitaal benaderbare bron beschikbaar stellen voor mantelzorgers met daarop didactisch 

verantwoorde informatie. De volgende probleemstelling is hieruit geformuleerd: 

 

De fysiotherapeuten en ergotherapeuten van ‘Beter thuis fysiotherapie & ergotherapie’ 

kregen de vraag van mantelzorgers waar ze goede instructiefilmpjes kunnen bekijken. 

‘Stichting Samen Beter thuis’ heeft dus behoefte aan digitale bronnen, waarop 

instructiefilmpjes voor mantelzorgers staan over het verplaatsen en verzorgen op bed.  

 

1.2.2 Doelstelling 

Voor deze opdracht is het lectoraat ‘Technologie in de Zorg’ de opdrachtgever. Het lectoraat 

is de samenwerking gestart en heeft de opdracht aangenomen van ‘Stichting Samen Beter 

Thuis’. Zij willen vijf instructiefilmpjes ontvangen voor mantelzorgers met betrekking tot de 

handelingen over het verplaatsen en verzorgen op bed. Zij willen ook inzicht krijgen in de 

doeltreffendheid van deze instructiefilmpjes in de praktijksituatie. De ervaringen die het 

projectteam tijdens het uitvoeren van de opdracht heeft opgedaan, worden in aanbevelingen 

opgenomen, voor toekomstige instructiefilmpjes die het lectoraat in samenwerking met 

‘Stichting Samen Beter Thuis’ gaat ontwikkelen. Op basis van bovengenoemde 

probleemstelling en geraadpleegde bronnen is de doelstelling geformuleerd:  

 

De doelstelling van het project is om vijf instructiefilmpjes te maken voor mantelzorgers, met 

betrekking tot activiteiten omtrent verzorgen en verplaatsen op bed. Deze worden geplaatst 

op een permanent benaderbare (digitale) bron. De doeltreffendheid van de instructiefilmpjes 

wordt in kaart gebracht door mantelzorgers te betrekken bij het ontwikkelen van de inhoud 

van de filmpjes en het evalueren van de filmpjes. Er wordt een onderbouwing geschreven en 

er worden aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van verdere instructiefilmpjes.  

 

1.2.3 Vraagstelling 

De hoofdvraag die uit de doelstelling voortvloeit, luidt als volgt: 

  

Hoe moet, gebruik makend van literatuurstudie, feedback van mantelzorgers en 

opdrachtgevers, de inhoud van de gemaakte instructiefilmpjes er uitzien, zodat deze de 

mantelzorgers kunnen ondersteunen in het doeltreffend1 en efficiënt2 uitvoeren van 

dagelijkse handelingen met betrekking tot het verplaatsen en verzorgen op bed?  

  

                                                           
1 Onder doeltreffendheid verstaat het projectteam in deze of de instructiefilmpjes de mantelzorgers 

daadwerkelijk ondersteunen bij de uitvoer van de mantelzorgactiviteiten. 

 
2
  Onder efficiënt verstaat het projectteam in deze dat een inspanning met zo weinig mogelijk tijd of 

middelen uitgevoerd wordt. 
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De vraagstelling is vertaald in een opdrachtomschrijving. Vanwege het feit dat de opdracht 

uit verschillende elementen bestaat, is deze opgedeeld in de drie onderdelen. Deze worden 

in onderstaand schema weergegeven en in hoofdstuk twee verder uitgewerkt.  

 

Onderdeel Deelvragen  

Onderzoeksdeel 

 

Welke inhoud moet er verwerkt worden in 

de instructiefilmpjes, zodat deze de 

mantelzorgers ondersteunen in het 

doeltreffend en efficiënt uitvoeren van 

dagelijkse handelingen met betrekking tot 

het verplaatsen en verzorgen op bed? 

Onderbouwde keuzes ten 

aanzien van definities en 

verantwoording van de inhoud 

van de filmpjes en opgedane 

kennis.  

Productdeel 

 

Hoe wordt een draaiboek vormgegeven 

en hoe kunnen de instructiefilmpjes 

worden gerealiseerd? 

Draaiboek opstellen met 

verantwoording van keuzes en 

het daadwerkelijk maken van de 

vijf filmpjes. 

Evaluatiedeel 

 

Hoe worden de instructiefilmpjes 

geëvalueerd op het doeltreffend en 

efficiënt ondersteunen van de 

mantelzorger bij de uitvoering van 

dagelijkse handelingen met betrekking tot 

het verplaatsen en verzorgen op bed en 

welke aanbevelingen komen hier uit voort 

voor de vervolgfilmpjes? 

Evaluatie in de vorm van 

interviews. 

 Koppeling ergotherapie Aanbevelingen t.b.v. curriculum 

van opleiding ergotherapie 

 

 

De wens van het lectoraat is dat er naast de opdracht nog aanbevelingen worden 

geschreven over de inbedding van het onderwerp in het curriculum van de opleiding 

ergotherapie. De ervaringen die het projectteam heeft opgedaan en wat de ontwikkeling op 

het gebied van mantelzorg en informatieverstrekking in relatie tot de ergotherapie betekent, 

zullen in de vorm van aanbevelingen worden beschreven.  

 

1.3 Relatie ergotherapie  

Ergotherapie kan veel betekenen voor verschillende doelgroepen. Mantelzorgers en 

zorgvragers zijn voorbeelden van doelgroepen, waarmee binnen de afstudeerscriptie is 

samengewerkt. Om onderbouwde instructiefilmpjes te ontwikkelen is er tevens gewerkt met 

meerdere experts op het gebied van paramedische zorg. Het projectteam is het 

ergotherapeutisch expertteam. De relevantie van ergotherapie binnen het project wordt in 

deze paragraaf beschreven.  

 

Afbeelding 1: schema onderdelen opdracht 
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Begrippen als: persoon, (betekenisvol) handelen, 

omgeving, zelfredzaamheid, productiviteit en 

ontspanning zijn elementen van dagelijkse activiteiten 

waar de behandeling van ergotherapie sterk mee 

samenhangt. Een ergotherapeut probeert samen met 

de cliënt en het cliëntsysteem ervoor te zorgen dat de 

kwaliteit van leven optimaal is. Dit houdt in dat een 

ergotherapeut vanuit zijn specialisme kijkt naar de 

drie kernelementen (persoon, handelen, omgeving). 

Het analyseren van deze elementen in de dagelijkse 

omgeving van de cliënt is een sterke capaciteit van 

de ergotherapeut. De dagelijkse handelingen van de 

mantelzorger worden in de instructiefilmpjes 

weergegeven. Deze instructiefilmpjes zijn onderbouwd en door klinisch redeneren met 

professionals ontwikkeld. Het proces sluit aan bij het paradigma van de ergotherapie, met de 

kernbegrippen ‘dagelijks betekenisvol handelen’, ‘cliëntgecentreerd werken’, ‘analyseren’ en 

‘samenwerken’.  

 

Zoals eerder beschreven is, wordt er vanuit de overheid steeds meer gestimuleerd dat 

ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Ministerie van VWS, 2006) (Morée, 

Scholten, & Schreuder-Goedheijt, 2006). Deze transitie van formele zorg naar informele zorg 

wordt in 2015 verder doorgevoerd. De groep mantelzorgers zal groeien en de lasten voor 

mantelzorgers zullen steeds groter worden. De ergotherapie speelt in op deze transitie en 

kan veel betekenen in de rol als adviseur of behandelaar. De rol van een ergotherapeut is 

aan het verschuiven van een behandelende rol naar een meer adviserende rol. Een 

ergotherapeut kan interventies uitvoeren in de thuissituatie om de thuiswonende oudere en 

zijn/haar systeem te ondersteunen, zodat deze langer (zo zelfstandig mogelijk) thuis kan 

wonen. Er wordt al steeds meer ergotherapie gegeven in de eerste lijn en de vraag naar 

ergotherapeuten zal stijgen.  

 

In de eerste lijn heeft een ergotherapeut tien uur om de cliënt en het cliëntsysteem in de 

thuissituatie te ondersteunen bij problemen in het handelen. De omvang van de instructies 

rondom de mantelzorgactiviteiten is te groot om die in tien uur aan de orde te laten komen. 

De instructiefilmpjes kunnen hierbij ondersteuning bieden. Het eerstelijnsproces, kan 

efficiënter uitgevoerd worden. Er kan bijvoorbeeld een intake plaatsvinden tussen de 

ergotherapeut, mantelzorger en cliënt met instructies over het gebruik van de filmpjes. 

Vervolgens kunnen de mantelzorger en de cliënt aan de slag met de instructiefilmpjes. 

Daarna kan er op verschillende (gewenste) momenten een (tussen)evaluatie plaatsvinden. 

Dit bespaart veel tijd en geld. Bovendien kan de cliënt met ondersteuning van de 

mantelzorger en de ergotherapeut/professional langer zelfstandig thuis blijven wonen.  

 

De afstudeeropdracht van ‘Stichting Samen Beter Thuis’ en het lectoraat ‘Technologie in de 

Zorg’ levert dus een innovatieve ontwikkeling in de ergotherapie op. Zij speelt in op de 

huidige ontwikkeling in de Nederlandse gezondheidszorg.  

  

 

Afbeelding 2: PEO-model 
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Hoofdstuk 2  Gekozen methodieken 

 

Het tweede hoofdstuk beschrijft de voorbereidingsfase van projectmatig werken van Michiel 

Spanjer (2004). Dit is de laatste fase voordat met de uitvoering van de opdracht gestart 

wordt. In deze fase wordt het plan van aanpak voor fase vier en vijf beschreven. Deze 

voorbereidingsfase bevat de opbouw en de methodieken voor de verschillende onderdelen 

van de opdracht, te weten onderzoeksdeel, productdeel en evaluatiedeel. In de nazorgfase 

van Spanjer (2004) wordt het project geëvalueerd en afgesloten. Binnen het project betekent 

dit dat de aanbevelingen zijn voortgekomen uit de uitvoering van de opdracht, de expertise 

van het projectteam en de interviews met de respondenten. Deze aanbevelingen zijn ten 

behoeve van de toekomstige instructiefilmpjes binnen het project van ‘Stichting Samen Beter 

Thuis’. Deze aanbevelingen kunt u vinden in hoofdstuk zeven.  

 

2.1 Overkoepelende methodieken 

In dit afstudeerproject is er geen zuiver kwalitatief of kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Dit 

past niet binnen de gegeven projectopdracht en bovendien is er te weinig tijd voor. Er is bij 

het onderzoeksdeel en het evaluatiedeel echter wel gebruik gemaakt van meetinstrumenten 

die ontleend zijn aan de twee onderzoeksvormen. Dit geldt ook voor de analyse van de 

gegevens. De opdracht bevat dus zowel onderdelen van kwalitatief als kwantitatief 

onderzoek. In de literatuur wordt een combinatie van deze twee richtingen ook wel mixed 

method genoemd (Baarda, 2009). 

 

Gedurende de opdracht zijn de instructiefilmpjes in samenwerking met 

de mantelzorgers ontwikkeld en geëvalueerd. Het cliëntgecentreerd 

werken is een van de speerpunten van de ergotherapie. Net als bij het 

User Centered Design wordt de optiek van de members 

(mantelzorgers) herhaaldelijk verzameld en verwerkt. De verzamelde 

data is verwerkt en gecheckt bij de members (mantelzorgers) (Veer 

van der, 2006). Het eindresultaat is een drietal3 concreet 

onderbouwde instructiefilmpjes, die voldoen aan de wensen van de 

members. 

 

2.2 Onderzoeksdeel en methodiek 

Het onderzoeksdeel is het eerste onderdeel van de drie onderdelen 

die de opdracht bevat. Doel van het onderzoeksdeel is om informatie 

te vinden, waarmee de inhoud van de instructiefilmpjes vormgegeven 

is.  

 

Om aan bruikbare informatie te komen, is er op systematische en 

gestructureerde wijze gezocht naar toepasbare literatuur. Het 

systematisch literatuuronderzoek is aan de hand van de stappen van 

de Rijksuniversiteit Groningen (2012) uitgevoerd. De stappen worden 

kort beschreven en schematisch weergegeven in afbeelding 3. Eerst 

wordt een probleemstelling en vraagstelling geformuleerd.  

                                                           
3
 De planning was om vijf instructiefilmpjes te ontwikkelen. Het ‘uitkleden’ en ‘wassen’ zou in 

bovenlichaam en onderlichaam gesplitst worden. Dit is uiteindelijk niet gebeurd, met als gevolg dat er 
drie instructiefilmpjes tot stand zijn gekomen.  

Systematisch literatuuronderzoek 

Probleemstelling 

Vraagstelling 

Kwaliteitscriteria vaststellen 

Vooraf bekende informatie 
beoordelen (indien van toepassing) 

Definitieve vraagstelling  
zoektermen 

Zoekproces starten (loegboek) 

Zoekresultaten  beoordelen op 
toepasbaarheid en betrouwbaarheid 

Afbeelding 3:  
Systematisch 
literatuuronderzoek 
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P: Care givers 

I: e-learning 

C: home-care 

O: effectiveness 

 

Afbeelding 4: kwaliteitscriteria 

opgesteld door projectteam 

 

Daarna worden kwaliteitscriteria vastgesteld. Dit zijn 

de criteria waar de literatuur aan dient te voldoen, 

voorbeelden van de gehanteerde criteria vindt u in 

afbeelding 4. Indien er vooraf al informatie bekend is, 

dient beoordeeld te worden of deze aan de criteria 

voldoet. Uit de definitieve vraagstelling volgen de 

zoektermen. Het zoekproces wordt gestart en er wordt 

een logboek bijgehouden. De resultaten van de 

zoekstrategie worden vervolgens kritisch beoordeeld 

op toepasbaarheid en betrouwbaarheid aan de hand 

van de criteria. Met behulp van de resultaten van 

verschillende zoekstrategieën is de inhoud van de 

instructiefilmpjes opgebouwd. Hieronder wordt de 

literatuurstudie beschreven die in het onderzoeksdeel 

uitgevoerd is.  

 

2.2.1 Uitvoer literatuurstudie didactiek 

Voor de literatuurstudie e-learning en didactische werkvormen zijn twee zoekstrategieën 

uitgevoerd. Één voor het thema e-learning en één voor het thema didactische werkvormen. 

Met behulp van de zoekstrategieën is er antwoord gegeven op de vraagstelling: ‘Wat houdt 

e-learning in en welke didactische werkvormen zijn er? Welke invloed hebben deze twee op 

de inhoud en vormgeving van de instructiefilmpjes?’. 

 

De probleemstelling voor het thema e-learning was: ‘het projectteam heeft niet voldoende 

kennis over het thema e-learning om de inhoud van de instructiefilmpjes constructief op te 

bouwen’. Vanuit dit probleem is de bovenstaande vraagstelling geformuleerd. Vervolgens 

zijn er vrije zoektermen en zoektermen voor PubMed afgeleid van de vraagstelling (zie 

afbeelding 5). 

 

Vrije zoektermen: In Pubmed: 

- Definitie e-learning 
- Inhoud e-learning 
- Blended learning 
- E-learning en didactiek 

- E-learning 
- Home care 
- Care givers 
- Elderly  
- Effectiveness  

 

 

Deze zoektermen zijn omgezet in exacte zoekprofielen. Voor Pubmed zijn de zoektermen 

omgezet in PICO-elementen (zie afbeelding 6). Om de bronnen te controleren op 

toepasbaarheid en betrouwbaarheid, zijn er kwaliteitscriteria vastgesteld (zie afbeelding 4). 

Deze zijn vooraf vastgesteld door het projectteam en te vinden in 

de bijlage op pagina 75. Toen deze stappen voor de zoekstrategie 

uitgevoerd waren, is gestart met het zoekproces. Er is in PubMed 

gezocht naar geschikte artikelen, met weinig resultaat. De 

gevonden resultaten bleken niet in full text beschikbaar te zijn. Om 

toch relevante literatuur over e-learning te vinden is er met behulp 

van de vrije zoektermen op internet gezocht (zie afbeelding 5). De 

Afbeelding 5: zoektermen 

Afbeelding 6: PICO 

elementen 

Voorbeelden van kwaliteitscriteria 

waar rekening mee is gehouden: 

- Een bron mag maximaal 

tien jaar oud zijn. De meest 

recente bronnen worden 

geselecteerd. 

- Een bron dient onderbouwd 

te zijn met andere literatuur 

i.v.m. betrouwbaarheid 

- Wetenschappelijke artikelen 

en boeken (evt. digitaal) 

hebben de voorkeur boven 

algemene internetbronnen. 
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gevonden bronnen zijn beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria en indien van 

toepassing geselecteerd als bruikbaar.  

 

Voor de didactische werkvormen is een aparte zoekstrategie opgezet. De probleemstelling 

hiervoor luidde als volgt: ‘het projectteam heeft niet voldoende kennis over didactische 

werkvormen om de inhoud van de instructiefilmpjes constructief op te bouwen’. Uit de 

probleemstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd: ‘welke didactische werkvormen 

zijn er en wat houden deze in?’. Vervolgens zijn voor deze vraagstelling zoektermen 

vastgesteld (zie bijlage pagina 71). Met behulp van de zoektermen is in de 

bibliotheekcatalogus van de Zuyd Hogeschool gezocht naar relevante literatuur. Met behulp 

van de zoektermen zijn de volgende boeken gevonden: 

- Leren (en) doceren (Baars, 2006) 

- 75 Modellen van het onderwijs (Coppoolse & Vroegindeweij, 2010)  

- Het didactische werkvormenboek (Hoogeveen & Winkels, 2011) 

Na het bestuderen van de literatuur is op internet naar aanvullende literatuur gezocht over de 

genoemde taxonomie van Bloom. Er is voor deze taxonomie gekozen, omdat deze 

taxonomie de stappen beschrijft om tot leren te komen. De taxonomie van Bloom is in 2008 

herschreven door Andrew Churches, naar een digitale versie van de taxonomie van Bloom. 

De digitale versie van de taxonomie sluit aan bij de informatieoverdracht die met behulp van 

de instructiefilmpjes gerealiseerd wordt. De gevonden boeken en bronnen zijn beoordeeld 

aan de kwaliteitscriteria waarnaar eerder in deze paragraaf verwezen werd.  

 

Meer informatie over de uitvoer van deze twee zoekstrategieën vindt u in de bijlagen op 

pagina 69 en 71. 

 

2.2.2 Uitvoer literatuurstudie mantelzorg 

Voor de literatuurstudie mantelzorg is één zoekstrategie uitgevoerd. Met behulp van de 

zoekstrategie is er antwoord gegeven op de vraagstelling: ‘Wat wordt verstaan onder 

mantelzorg en welke rol(len) hebben mantelzorgers? Welke invloed hebben de huidige 

ontwikkelingen binnen de samenleving en overheid op mantelzorg?’ 

 

De probleemstelling voor het thema mantelzorg was: ‘Bij het projectteam is nog geen 

eenduidige definitie bekend en onvoldoende kennis over wat mantelzorg en 

mantelzorgactiviteiten inhouden’. Vanuit dit probleem is de bovenstaande vraagstelling 

geformuleerd. Vervolgens zijn er vrije zoektermen afgeleid van de vraagstelling.  

 

Vrije zoektermen 

- Mantelzorgorganisaties/verenigingen 

- Mantelzorger definitie 

- Mantelzorger rollen en taken 

 

 

 

Deze zoektermen zijn omgezet in exacte zoekprofielen voor internet en de 

bibliotheekcatalogus. Om de bronnen te controleren op toepasbaarheid en betrouwbaarheid, 

zijn er kwaliteitscriteria vastgesteld. Deze zijn vooraf vastgesteld door het projectteam en te 

vinden in de bijlage op pagina 75. Toen deze stappen voor de zoekstrategie uitgevoerd 

waren, is gestart met het zoekproces. Er is met behulp van de vrije zoektermen op internet 

Afbeelding 7: zoektermen 
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gezocht naar de definitie voor mantelzorg en vervolgens naar beleidsstukken over de 

mantelzorg in Nederland. Er is gestart op de site steun voor mantelzorg, via deze site is 

verder gezocht naar andere belangenorganisaties voor mantelzorgers. Hier zijn verschillende 

bronnen en literatuur uit voort gekomen. Verder is er gezocht op de site van de 

Rijksoverheid, naar de definitie en informatie die de overheid beschrijft over het thema 

mantelzorg in de vorm van beleidsstukken en artikelen. De gevonden bronnen zijn 

beoordeeld aan de hand van de criteria en indien van toepassing geselecteerd als bruikbaar.  

 

Meer informatie over de uitvoer van deze zoekstrategie vindt u in de bijlagen op pagina 67. 

 

2.2.3 Uitvoer focusgroep 

Voor het project was het belangrijk om mantelzorgers te vragen naar de verwachtingen die 

zij hadden over de instructiefilmpjes en deze naast de informatie uit de literatuur te leggen. 

Er is gekozen voor een focusgroep. Door middel van een focusgroep wordt de mening van 

de mantelzorgers in kaart gebracht en worden de mantelzorgers gestimuleerd om elkaar te 

inspireren. De uitkomsten van de focusgroep zijn meegenomen bij de ontwikkeling van de 

instructiefilmpjes.  

 

Binnen het project is de georganiseerde focusgroep ontleend aan de methodiek van een 

focusgroep. Er is bijvoorbeeld binnen het project geen proef-focusgroep gehouden en er zijn 

niet meerdere focusgroepbijeenkomsten georganiseerd. Wel is het door het projectteam als 

een waardevol meetinstrument bevonden om de meningen en ervaringen van mantelzorgers 

op een kwalitatieve manier te verzamelen. Een focusgroep zorgt ervoor dat de respondenten 

zelf nadenken over aspecten. Daarnaast worden de respondenten gestimuleerd en 

geïnspireerd door inbreng van andere respondenten. De focusgroep is vormgegeven aan de 

hand van de handleiding focusgroep onderzoek (2004) en aanvullende literatuur (Evers, 

2007) (Baarda, 2009). Om de focusgroep vorm te geven zijn onderstaande stappen 

doorlopen: 

1. Wat is het onderwerp/probleem? Waar wil ik meer over weten? 

2. Stel vast wie er bevraagd moet worden. 

3. Welke praktische zaken moeten er verder worden geregeld? 

4. Maak een planning. 

5. Beschrijf de deelnemers van de focusgroep. 

6. Maak een draaiboek voor de focusgroep. 

 

Met de focusgroep zijn de meningen en ervaringen van de mantelzorger verzameld. De 

inhoud voor de instructiefilmpjes was het onderwerp van de focusgroep. Om tot diepgang te 

komen tijdens de focusgroep is er gebruikt gemaakt van open vragen die vooraf vastgesteld 

waren. Er is een draaiboek opgesteld, met daarin onder andere organisatorische factoren en 

de planning. De verzamelde data uit de focusgroep is vervolgens gebundeld. Om de 

resultaten te controleren en meer kracht te geven, is deze data gecheckt bij de members 

door middel van een digitale enquête (member check). 

 

Om voor het project voldoende informatie te verzamelen en diepgang te krijgen is er 

gestreefd naar een groep van tien respondenten, met een minimum van vijf. Uiteindelijk 

hebben tien mantelzorgers en één zorgvrager deelgenomen aan de focusgroep. Om een 

relevante groep respondenten te krijgen, zijn er voorafgaand aan de focusgroep 

selectiecriteria opgesteld. De respondenten dienden: 
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- mantelzorger of ex-mantelzorger te zijn; 

- en ervaring te hebben met het uitvoeren van zorgactiviteiten rondom wassen en 

verplaatsen op bed bij zorgvragers.  

De zorgvrager is bij de focusgroep betrokken, omdat ook de mening van de zorgvrager telt 

en deze specifieke informatie kan geven vanuit de ervaring van een zorgvrager. Marian 

Fonville heeft haar netwerk beschikbaar gesteld voor het project. De respondenten zijn 

geselecteerd uit haar netwerk. Door middel van één bijeenkomst is data verzameld over de 

technische, praktische en gebruiksvriendelijke eisen die aan de instructiefilmpjes gesteld 

worden door de mantelzorgers.  

 

2.3 Productdeel en methodiek 

Het productdeel is het tweede onderdeel van de opdracht. De verzamelde data uit het 

onderzoeksdeel wordt hier omgezet naar de content (inhoud) van de instructiefilmpjes. 

Activiteiten rondom verplaatsen en verzorgen op bed staan centraal. Er is een keuze 

gemaakt welke activiteiten in de instructiefilmpjes aan bod moeten komen. De onderbouwing 

van deze keuzes kunt u vinden in hoofdstuk vier. 

 

De gekozen activiteiten zijn geanalyseerd met behulp van het werkmodel activiteitenanalyse 

(Zuyd Hogeschool, 2008-2009). Hiermee worden de activiteiten geanalyseerd en 

uitgeschreven in deelhandelingen. Een ergotherapeut is gespecialiseerd om activiteiten tot in 

detail te analyseren. De activiteitenanalyses worden vervolgens vertaald naar inhoudelijke 

analyses (Ergovaardig, 2009). De inhoudelijke analyse is uitgebreider dan de 

activiteitenanalyse en bevat meer details over de deelhandelingen. De inhoudelijke analyses 

vormen de inhoud van de instructiefilmpjes. De aanpak van de activiteitenanalyses en 

inhoudelijke analyses worden in hoofdstuk vier beschreven. 

 

De inhoudelijke analyses zijn naar Karin Hillebrand gestuurd. Zij werkt in opdracht van 

Marian Fonville als cameravrouw en heeft het project ondersteund met haar expertkennis op 

gebied van filmen. Karin heeft de inhoudelijke analyses vertaald in shotlists, zodat het op de 

filmdag een werkbaar en hanteerbaar document was. De inhoud van de shotlist is 

gecontroleerd door het projectteam en waar nodig aangepast. Daarna was de opzet dat het 

projectteam de inhoud en volgorde van de deelhandelingen bewaakte, door middel van het 

samenwerken tijdens het monteren van de instructiefilmpjes. Dit is een punt waarvan 

achteraf is gebleken dat het zeer gewenst, zo niet noodzakelijk is om als projectteam hierbij 

betrokken te worden. Hier wordt in hoofdstuk vier verder op gereflecteerd.  

 

2.4 Evaluatiedeel en methodiek 

Als derde en laatste onderdeel van de opdracht is er een evaluatie uitgevoerd met 

mantelzorgers, zodat in kaart gebracht kon worden of de ontwikkelde instructiefilmpjes 

ondersteunend zijn en aan de wensen van de mantelzorgers voldoen.  

 

De evaluatie is door middel van een gedeeltelijk-gestructureerd interview vormgegeven. Bij 

een gedeeltelijk-gestructureerd interview wordt er vooral gebruik gemaakt van vooraf 

vastgestelde gesloten vragen in een vaste volgorde. Naast gesloten vragen kunnen er ook 

een aantal open vragen gesteld worden, hierdoor krijgt de interviewer de mogelijkheid om 

door te vragen (Baarda, 2009).  
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Het projectteam heeft meerdere stappen ondernomen om tot deze keuze te komen. Het 

‘Basisboek Interviewen’ (Baarda, Goede & Meer-Middelburg, 2007) en ‘Dit is onderzoek!’ 

(Baarda, 2009) zijn bestudeerd om kennis op te doen over de verschillende interviewvormen 

binnen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De kenmerken van kwalitatieve en kwantitatieve 

interviewvormen zijn met elkaar vergeleken. Om overzicht te creëren van de bestudeerde 

informatie en de inhoud van het project, is er een mindmap vormgegeven die het projectteam 

heeft ondersteund om de keuze voor de interviewvorm te maken. Hierbij is rekening 

gehouden met de mixed method binnen het project en de informatie die het projectteam met 

behulp van het interview wilde verzamelen. Tenslotte is de mindmap met Pieter Wouda 

besproken en vertaald in een interview-guide. De mindmap vindt u op pagina 86.  

 

De vraagstelling van het interview is gebaseerd op de verzamelde data uit het 

onderzoeksdeel en het product (instructiefilmpjes). Om de vraagstelling om te zetten in een 

interview-guide, zijn topics geformuleerd met betrekking tot de technische en 

gebruiksvriendelijke aspecten van de instructiefilmpjes.  

 

 

De inhoud van de interviews is mede bepaald door de resultaten van het onderzoeksdeel, 

waarbij de focusgroep een groot aandeel had. Met behulp van een proefafname zijn de 

topics gecontroleerd op bruikbaarheid en volledigheid (Baarda, 2009). De ervaringen uit 

deze proefafname zijn vervolgens verwerkt in de definitieve interview-guide. Uitgebreidere 

informatie over de interview-guide kunt u vinden in de bijlage op pagina 112. 

 

Met behulp van het gedeeltelijk-gestructureerd interview krijgt het projectteam antwoorden 

op de vooraf vastgestelde vragen (uit de topics). Daarnaast geeft dit interview de 

mogelijkheid om door te vragen naar meningen en ervaringen. Er is gecheckt of de 

instructiefilmpjes meer ondersteuning bieden bij het doeltreffender en efficiënter uitvoeren 

van dagelijkse activiteiten met betrekking tot het verplaatsen en verzorgen op bed. De 

mantelzorgers hebben hun mening gegeven over de doeltreffendheid en efficiëntie van de 

instructiefilmpjes, maar hebben de instructiefilmpjes nog niet in de praktijk toegepast. 

Daarom kan er door het projectteam geen uitspraak gedaan worden over de daadwerkelijke 

doeltreffendheid en efficiëntie van de instructiefilmpjes. Om de doeltreffendheid en efficiëntie 

te toetsen, dient er een vervolginterview plaats te vinden waarbij de mantelzorgers de zorg 

daadwerkelijk aan de hand van de instructiefilmpjes uitgevoerd hebben. 

Technisch - Afleidende factoren in filmpje (beeld en geluid) 
- Juiste opsplitsing/ samenvoeging van handelingen in filmpjes 
- Toegankelijkheid: 

 Benaderbare bron 
 Juiste bestandstype 

- Voice-over (uitleg): 
 Toegevoegde waarde? 
 Begrip en uitleg van de handelingen 

- “u” aanspreken, storend? 
- Weergave/in beeld brengen handelingen, duidelijk? 

Gebruiksvriendelijk - Handelingen/activiteiten herkenbaar? 
- Instructie en handelingen bruikbaar? 
- Zijn na filmpjes handelingen/activiteiten 

toepasbaar/generaliseerbaar? 

- Missen/ontbreken er onderdelen/(deel)handelingen? 

 
Afbeelding 8 : Topics interview-guide 
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Vervolgens is de keuze gemaakt om de interviews af te nemen bij respondenten van de 

focusgroep en externe respondenten. De focusgroeprespondenten zijn betrokken bij het 

proces van de instructiefilmpjes. De externe respondenten hadden geen voorkennis van het 

project en kunnen daardoor vanuit een andere optiek (objectiever) naar de instructiefilmpjes 

kijken.  

 

De interviews zijn volgens de methodiek van Baarda (2009) en Boeije (2014) per respondent 

uitgeschreven, gelabeld en gecodeerd. Daarna zijn de coderingen van de interviews met 

elkaar vergeleken en op elkaar afgestemd. Dit leidde tot de kerncategorieën. De coderingen 

zijn geordend in een datamatrix en geanalyseerd. Vervolgens zijn alle relevante resultaten 

(antwoorden) gefilterd. Hieruit zijn de conclusies gevormd. De resultaten van de interviews 

worden in hoofdstuk vijf en zes behandeld. 

 

Gedurende de uitvoering van het project is vanuit de literatuur naar de resultaten gekeken, 

vanuit de respondenten (mantelzorgers) en vanuit de ergotherapie. Er zijn dus meerdere 

methoden van analyse toegepast. Dit wordt ook wel triangulatie genoemd. Er wordt dan 

vanuit verschillende perspectieven gekeken naar een onderwerp. Hiermee is de geldigheid 

van resultaten versterkt (Baarda, 2009)(Mertens, 2010).  

 

  



22 Afstudeeropdracht (2015) Vera Driesen, Nicole Peters, Franziska Radermacher en Evelyn Rosenberg 

 

Leeswijzer deel II 
 

In het tweede deel van de scriptie wordt ingegaan op de uitvoeringsfase van projectmatig 

werken volgens Michiel Spanjer (2004). De uitvoeringsfase is de vierde fase van Spanjer. In 

deze fase wordt aan de daadwerkelijke realisatie van het product gewerkt. De focus ligt hier 

op de resultaten van de uitvoeringsfase, die volgens het plan (fase twee en drie van Spanjer) 

is uitgevoerd. De uitvoeringsfase is opgedeeld in de drie onderdelen die de opdracht omvat, 

namelijk:  

 

Onderzoeksdeel  In hoofdstuk drie worden de resultaten van het onderzoeksdeel 

beschreven. In paragraaf 3.1 worden de conclusies van de 

literatuurstudie ‘E-learning en didactische werkvormen’ 

beschreven. In paragraaf 3.2 worden de conclusies van de 

literatuurstudie ‘Mantelzorger’ beschreven en als laatst wordt in 

paragraaf 3.3 de focusgroep beschreven.  

 

Productdeel In hoofdstuk vier wordt de doelgroep beschreven (paragraaf 

4.1), hoe de resultaten van het onderzoeksdeel verwerkt zijn in 

de content (inhoud) van de instructiefilmpjes (paragraaf 4.2-4.4) 

en hoe de filmdag is verlopen (paragraaf 4.5). Dit heeft als 

eindresultaat de drie instructiefilmpjes (DVD). 

 

Evaluatiedeel Vervolgens worden in hoofdstuk vijf en zes de resultaten van de 

interviews beschreven. Voor de leesbaarheid van hoofdstuk vijf 

en zes is er in de eerste paragraaf van hoofdstuk vijf een 

toelichting geschreven over de uitvoering van het evaluatiedeel. 

Deze uitvoering is van toepassing op zowel hoofdstuk vijf als 

hoofdstuk zes. De hoofdstukken bevatten de volgende 

onderdelen: respondenten, interviews inhoudelijke analyse en 

conclusie interviews. 

 

In hoofdstuk zeven zijn de aanbevelingen geformuleerd op basis van deze drie uitgevoerde 

onderdelen, aangevuld met de expertise van de vier projectleden.  



23 Afstudeeropdracht (2015) Vera Driesen, Nicole Peters, Franziska Radermacher en Evelyn Rosenberg 

 

Hoofdstuk 3  Resultaten onderzoeksdeel 

 

In het eerste onderdeel van de opdracht, het onderzoeksdeel, is het projectteam op zoek 

gegaan naar antwoorden op verschillende vraagstellingen. Hiervoor is systematisch 

literatuuronderzoek gedaan. De stappen van het systematisch literatuuronderzoek zijn 

beschreven in hoofdstuk twee. Om de informatie uit het systematisch literatuuronderzoek te 

bevestigen en aan te vullen, is vervolgens een focusgroep met mantelzorgers en één 

zorgvrager georganiseerd. De bevonden resultaten worden in dit hoofdstuk beschreven.  

 

3.1 Conclusie ‘Literatuurstudie E-learning en didactische werkvormen’ 

Op basis van de gelezen literatuur is duidelijk geworden dat vraag en aanbod van onderwijs 

en leervormen sterk is veranderd. Hierdoor zijn de ICT-middelen en internet toegankelijker 

geworden voor de verschillende generaties (Rubens, 2008). Dit kan betekenen dat de 

mantelzorgers de digitale bron (website) waar de instructiefilmpjes te raadplegen zijn, beter 

en sneller zullen vinden.  

 

Het project richt zich op ondersteunende instructiefilmpjes voor mantelzorgers. Binnen deze 

context is er in de literatuurstudie gezocht naar literatuur met een direct verband  met 

instructiefilmpjes, digitale didactische werkvormen en e-learning. Via deze literatuurstudie is 

er gezocht naar een antwoord op de vraagstelling: ‘Wat houdt e-learning in en welke 

didactische werkvormen zijn er? Welke invloed hebben deze twee op de inhoud en 

vormgeving van de instructiefilmpjes?’. 

 

E-learning veroorzaakt geen revolutie, maar is een manier om leren en opleiden te 

faciliteren. E-learning kan bestaan uit alle vormen van elektronisch ondersteund leren en 

lesgeven. Een computer, laptop, smartphone of e-reader kan als elektronisch middel 

beschouwd worden. Tavangarian et al. (2004) beschrijft onderstaande definitie van e-

learning:  

 

We will call e-learning all forms of electronic supported learning and teaching, which are 

procedural in character and aim to effect the construction of knowledge with reference to 

individual experience, practice and knowledge of the learner. Information and 

communication systems, whether networked or not, serve as specific media (specific in 

the sense elaborated previously) to implement the learning process. (p. 274) 

 

Deze definitie is passend bij het project, vanwege de specificatie van het proces en het 

specifieke onderdeel wat de lerende heeft. Binnen het project is er geen ‘leraar’, alleen een 

lerende (mantelzorger) die gebruik maakt van digitale toepassingen om kennis te vergaren.  

 

Binnen e-learning kunnen diverse didactische werkvormen aan bod komen. De literatuur is 

redelijk eensluidend voor wat betreft de definitie van didactische werkvorm. Hoogeveen & 

Winkels (2011) hanteren de volgende definitie voor didactische werkvorm: 

 

Een principiële weg, die docent en leerlingen samen bewandelen, om de in het 

schoolwerkplan omschreven onderwijsdoelen – voor wat betreft vorming en opvoeding – 

te bereiken, en om de in het schoolwerkplan omschreven inhoud over dragen, 

respectievelijk zich eigen te maken, op een doelgerichte en effectieve wijze. (p. 21) 
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De bovenstaande definitie is gericht op het onderwijs. Op basis van deze literatuur wordt de 

definitie vertaald naar het project. Door middel van de filmpjes zal de informatie op een 

doelgerichte en effectieve wijze overgedragen worden. Het doel van de instructiefilmpjes is 

dat er informatieoverdracht plaatsvindt en de mantelzorgers ondersteund worden.  

 

Gedurende het project is er vanuit deze definities geredeneerd. Hieronder wordt beschreven 

wat e-learning en didactische werkvormen betekenen voor de ontwikkeling van de 

instructiefilmpjes. 

 

Simons (z.j), Rubens (2008) en Tavangarian et al. (2004) beschrijven dat het belangrijk is om 

de lerende centraal te zetten en de informatie sneller en meer individualistisch te ontwerpen. 

De mantelzorgers zijn een belangrijke factor binnen de opdracht. Zij zijn leidend en zijn actief 

betrokken bij de ontwikkeling van de filmpjes. Voor de instructiefilmpjes is een algemeen 

geldende content ontwikkeld, waaruit elk individu een bruikbaar stukje kan halen en 

toepassen in zijn thuissituatie. Dit sluit aan bij de ergotherapeutische visie, waarbij 

cliëntgecentreerd gewerkt wordt.  

 

Wanneer er met instructiefilmpjes gewerkt wordt, dient de lerende (mantelzorger) anders 

benaderd te worden. In tegenstelling tot een face to face situatie kan de reactie van de 

mantelzorger niet geobserveerd worden en kunnen er geen vragen gesteld worden. Daarom 

is het essentieel dat de instructies en deelhandelingen duidelijker gedemonstreerd en 

uitgelegd worden (Simons, z.j.).  

 

Op basis van de gelezen literatuur kan gesteld worden dat er bij het ontwikkelen van 

instructiefilmpjes rekening gehouden dient te worden met de doelgroep, het niveau van de 

content en de digitale (leer)omgeving. Meer informatie over de literatuurstudie kunt u 

opvragen bij de projectleden.  

 

3.2 Conclusie ‘Literatuurstudie Mantelzorger’ 

Naast de verdieping in e-learning en de didactische werkvormen, is er gekeken naar de 

mantelzorg in Nederland. Met deze literatuurstudie is er gezocht naar een antwoord op de 

vraagstelling: ‘Wat wordt verstaan onder mantelzorg en welke rol(len) hebben 

mantelzorgers?’ en ‘Welke invloed hebben de huidige ontwikkelingen binnen de samenleving 

en overheid op mantelzorg?’. Meer informatie over de literatuurstudie kunt u opvragen bij de 

projectleden.  

 

Mantelzorgers herkennen zichzelf vaak niet als zodanig. Daardoor signaleren zij vaak niet 

dat er een hulpvraag is, of dat er sprake is van overbelasting (Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, et.al., 2006)  (Morée et al., 2006) (Nienhuis, et.al., 2011). Het gevolg daarvan is 

dat mantelzorgers geen of weinig ondersteuning zoeken. Hieruit volgt, dat het voor het 

project van belang is, dat de instructiefilmpjes toegankelijk, herkenbaar en praktisch zijn. Dit 

zal de filmpjes laagdrempelig en gebruiksvriendelijk maken.  

 

Voor het begrip mantelzorg zijn veel definities te vinden. De definities in de literatuur komen 

vrijwel overeen. Na de verdieping in de literatuur en discussie in de projectgroep, is er binnen 

het project gekozen voor de definitie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (2006). Deze bevat in de ogen van het projectteam de juiste elementen. De definitie 

luidt als volgt: 
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Mantelzorg is de extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en verleend 

wordt aan naasten met beperkingen en/of gezondheidsproblemen. Tussen 

mantelzorger en zorgbehoevende naaste bestaat een persoonlijke band van 

verschillende aard: partner, ouder, kind, kleinkind, familie, vriend. Mantelzorg wordt 

niet vanuit een beroep verleend en is niet betaalde arbeid. Mantelzorg kan allerlei 

vormen van zorg/hulp omvatten, zoals huishoudelijke hulp, praktische steun, 

verzorging, verpleging, begeleiding, emotionele steun, toezicht. (p. 36)  

 

De groep mantelzorgers zal de komende jaren blijven groeien. Uit de literatuur blijkt dat de 

lasten voor mantelzorgers in 2015 groter zullen worden. Daarom is het belangrijk dat er meer 

aandacht komt voor initiatieven die ondersteuning kunnen bieden (Familias, 2013). De 

overgang van formele zorg naar informele zorg zal door de overheid sterker voortgezet 

worden. De overheid hoopt een betere samenwerking tussen de mantelzorger, 

zorgvrijwilliger en de professionele hulpverlener te bewerkstelligen (De Rijksoverheid, z.j.). 

De instructiefilmpjes als onderdeel van het project van ‘Stichting Samen Beter Thuis’ kunnen 

een waardevol initiatief zijn ter ondersteuning voor mantelzorgers.  

 

Om te weten welke activiteiten het beste in de filmpjes verwerkt kunnen worden, is het 

belangrijk om informatie te vinden over de activiteitenpatronen van mantelzorgers. In de 

bestaande literatuur is vooral veel onderzoek gedaan naar de negatieve effecten die 

mantelzorgers ervaren. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat er niet veel bekend is over 

de activiteitenpatronen van mantelzorgers (Hassink, van den Berg, 2011). Uit de 

dataverzameling van de literatuurstudies kan geconcludeerd worden dat er niet veel 

specifieke data is op PubMed, Google en in boeken die betrekking hebben op de activiteiten 

van mantelzorgers. Uit de literatuur die gelezen is zijn onderstaande conclusies van 

meerwaarde voor het project.  

 

Een mantelzorger heeft vele rollen en activiteiten. Deze kunnen in drie groepen verdeeld 

worden, namelijk sociaal-emotionele activiteiten, huishoudelijke activiteiten en 

persoonsverzorgende activiteiten (Timmermans, 2003) (Steunpunt mantelzorg Rode Kruis 

Zuidelijk Zuid-Limburg, z.j.). Binnen de opdracht staan de activiteiten rondom het verplaatsen 

en verzorgen op bed centraal. Het wassen, aan- en uitkleden kunnen beschouwd worden als 

de meest essentiële activiteiten bij de verzorging. Deze vallen onder de 

persoonsverzorgende activiteiten (Timmermans, 2003) (Dely, Janssens, Baele, & Cornelis, 

z.j). De persoonsverzorgende activiteiten die binnen het project centraal staan, vallen onder 

de Activities of Daily Living (ADL). De term ADL wordt binnen de ergotherapie gebruikt om 

onder andere de persoonsverzorgende activiteiten aan te duiden. Om deze reden wordt 

binnen het project deze term toegepast. Hassink en van den Berg (2011) definiëren ADL als 

volgt:  

Ondersteuning bij persoonlijke verzorging, zoals: aankleden, haarverzorging en 

scheren; eten, drinken en inname van medicatie; mobiliteit binnen en buitenshuis; 

toiletgebruik en algehele supervisie. 

 

Naar aanleiding van de literatuurstudies is een keuze gemaakt voor de activiteiten die in de 

instructiefilmpjes worden getoond. De informatie uit de literatuurstudies is gecombineerd met 

de kennis van het projectteam, dit heeft de inhoud van de instructiefilmpjes gevormd. De 
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instructiefilmpjes kunnen als uitleg en ondersteuning dienen, waardoor mantelzorgers de 

activiteiten op een minder belastende wijze gaan uitvoeren.  

 

3.3 Focusgroep 

De geluidsopname van de focusgroep is uitgeschreven, gelabeld, gecodeerd en 

geanalyseerd. Het uitschrijven, labelen en coderen van de tekst is door twee personen 

afzonderlijk uitgevoerd, om de betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen. In 

afbeelding 9 wordt een voorbeeld weergegeven.  

 

Inhoud van 
bestaande filmpjes 

Filmpje 2 De 2e is het beste. Waarom? Ik heb ook 3 
papegaaien aan mijn bed hangen. Ik moet me nu aan 
het laken vastpakken om op te staan. 

Inhoud van te 
ontwikkelen 
instructiefilmpjes 

U of jij? Normaliter kies ik voor jij, maar zo gaat het niet 
meteen. Er moet een klik zijn. 

 

 

 

Het labelen en coderen van de twee personen is vervolgens met elkaar vergeleken. Uit de 

codering zijn kerncategorieën geselecteerd. De coderingen zijn per kerncategorieën 

geordend in een datamatrix en daarna geanalyseerd (zie afbeelding 10).  

 

Inhoud van voorbeeld filmpjes 

Afleiding - 
Omgeving 

Bij filmpje 1 kijk 
je naar de 
getekende 
mensen op de 
achtergrond. Dit 
is onpersoonlijk. 

Bij het 2e 
filmpje leidt de 
hoeveelheid 
kleur niet af. De 
mensen kijken 
naar de 
handelingen. 

Huiselijke 
sfeer is 
beter. 

Steriel of 
huiselijk? 
Wij moeten 
ook 
verzorgen in 
een 
huiselijke 
sfeer. 

Huiselijke sfeer 
is realistischer. 

 

 

 

Daarnaast is er per topic bekeken of de resultaten worden ondersteund of ontkracht door 

literatuur (zie afbeelding 11). 

 

Categorie Focusgroep Literatuuraanvulling 

Familie/gezin Uit de focusgroep komt naar voren 
dat een mantelzorger de 
mantelzorg alleen uitvoerde. Bij 
vier mantelzorgers werd de zorg 
voor de (schoon)ouders door de 
kinderen verdeeld. Dit gaf bij een 
mantelzorger spanningen binnen 
het gezin. 

Uit de literatuur blijkt dat 60% van 
de mantelzorg gezamenlijk plaats 
vindt door familieleden en 40% van 
de gevallen de mantelzorger de 
enige mantelzorger is. 
(Timmermans, 2003) 

 

 

  

Afbeelding 9: voorbeeld coderen 

Afbeelding 10: voorbeeld datamatrix 

Afbeelding 11: voorbeeld ordening met literatuur 
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Met de vraagstelling van de focusgroep als uitgangspunt, zijn relevante antwoorden gefilterd. 

Hieruit zijn de conclusies getrokken. De instructiefilmpjes dienen volgens de mantelzorgers 

onder andere een huiselijke/persoonlijke sfeer uit te stralen, kleur/aankleding op de 

achtergrond te hebben en de band tussen de mantelzorger en zorgvrager goed naar voren te 

brengen. Vervolgens zijn de resultaten (conclusies) door de mantelzorgers en de zorgvrager 

door middel van een digitale enquête gecontroleerd op juistheid (member check). Voor de 

enquête zijn de conclusies omgeschreven naar stellingen (zie afbeelding 12).  

 

Deze stellingen zijn door middel van ja en nee te beantwoorden (dichotoom). De 

respondenten konden hun antwoord toelichten (open vraag). De digitale enquête is te vinden 

op http://enquetemaken.nu/r/1olz5. Per stelling zijn de gegevens van de enquête geordend 

en geanalyseerd (zie afbeelding 13).  

 

De focusgroep gaf aan dat wanneer er in de instructiefilmpjes een hulpmiddel wordt gebruikt, dit 
duidelijk verbaal en visueel geïnstrueerd moet worden. 

Mee eens dit is wel voor iedereen verschillend De deelnemers van de member check 
vinden allemaal dat de hulpmiddelen 
die gebruikt worden duidelijk verbaal en 
visueel geïnstrueerd moeten worden. 

Mee eens 
 

Hulpmiddelen zijn meestal nieuw voor de 
mantelzorger. Dus uitleg hoe te 
gebruiken. 

Mee eens ja je moet kunnen zien hoe iets werkt,  

Mee eens Lijkt me logisch 

Mee eens  

 

 

Met de member check is het volgende bevestigd: 

- de mantelzorgers vinden een huiselijke en persoonlijke sfeer belangrijk, een fysieke 

omgeving waar de mantelzorger zich in kan herkennen. De omgeving dient niet te 

opvallend of afleidend te zijn; 

- als in de instructiefilmpjes hulpmiddelen gebruikt worden, hebben de mantelzorgers 

behoefte aan verbale en visuele instructie over die hulpmiddelen; 

- een verzorgingspop wordt aanvaard als ondersteunend middel om de 

deelhandelingen rondom schaamstreek te demonstreren; 

- voor deze generatie is het gangbaar dat personen met ‘u’ aangesproken worden en 

er niet getutoyeerd wordt; 

- de relatie tussen de acteurs (mantelzorger en zorgvrager) dient realistisch in beeld 

gebracht te worden; 

- de instructiefilmpjes dienen in deelhandelingen/deelactiviteiten opgedeeld te zijn; 

Afbeelding 13: Ordening en analyse member check 

 

Afbeelding 12: Voorbeeld stellingen uit digitale enquête  

http://enquetemaken.nu/r/1olz5
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- de voice-over (verbale instructie) dient luider te zijn dan de setnoise (praten van 

acteurs).  

De bevindingen uit de focusgroep zijn met behulp van de member check bevestigd en 

kunnen als betrouwbaar beschouwd worden, vanwege de 71% respons. De bevindingen uit 

de focusgroep zijn verwerkt in de instructiefilmpjes. De vormgeving van de content (inhoud) 

wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.   
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Hoofdstuk 4  Instructiefilmpjes 

In het tweede onderdeel van de opdracht, het productdeel, is het projectteam aan de slag 

gegaan met de ontwikkeling en het realiseren van de instructiefilmpjes. In dit hoofdstuk wordt 

beschreven hoe de resultaten van het onderzoeksdeel hebben geleid tot de keuze voor de 

activiteiten binnen de instructiefilmpjes. Verder wordt beschreven hoe het proces van de 

activiteitenanalyse tot de instructiefilmpjes is verlopen en welke keuzes hierin gemaakt zijn.  

 

4.1 Doelgroepomschrijving 

Het product van het project is voor mantelzorgers ontwikkeld en met ondersteuning van hen 

tot stand gekomen. Mantelzorgers hebben in de vorm van respondenten deelgenomen aan 

het project. De afbakening van deze groep wordt in deze paragraaf beschreven.  

 

Mantelzorgers kunnen qua leeftijd, rol en intensiteit van zorgtaken verschillen. De definitie 

van mantelzorg is in hoofdstuk drie beschreven. Mantelzorgers zorgen voor een naaste, 

ouder of partner. De zorgzwaarte kan verschillen per persoon (zorgvrager) en ziektebeeld. 

Binnen het project onderscheiden we twee rollen van de mantelzorger. Ten eerste de rol als 

acteur-mantelzorger in de instructiefilmpjes en ten tweede de respondent-mantelzorger als 

eindgebruiker van de instructiefilmpjes. Binnen de opdracht wordt de mantelzorger als volgt 

beschreven: 

  

Een mantelzorger heeft weinig/geen grenzen, deze handelt naar eigen inzicht en 

ervaring. De tijd die men aan de mantelzorg besteedt varieert van een aantal uur per 

week tot dag en nacht. Het grootste deel van de mantelzorgers zorgt voor ouders, 

schoonouders of (ex-)partners De mantelzorgtaken kunnen variëren van emotionele 

steun en rijden naar doktersafspraken tot administratieve hulp en lichamelijke 

verzorging. (Klerk de, Boer de, Kooiker, Plaisier, & Schyns, 2014).  

 

De mantelzorgers die binnen het project de rol als respondent hebben gehad, komen uit het 

netwerk van Marian Fonville. Zij zijn bereid geweest om hun ervaringen en meningen te 

delen ten behoeve van dit project. Binnen deze groep respondenten zaten mantelzorgers, 

ex-mantelzorgers en één zorgvrager. Mantelzorgers die ook de rol van zorgvrager hebben, 

zijn benaderd als mantelzorger. De enige zorgvrager van de groep respondenten heeft de 

discussie van de focusgroep aangevuld vanuit het standpunt van een zorgvrager en heeft 

om deze reden deel mogen nemen aan de focusgroep. 

 

Het functioneren van de zorgvrager, heeft invloed op de inhoud van het instructiefilmpje. In 

overleg met de opdrachtgever en Marian Fonville is gekozen om binnen deze opdracht een 

algemeen verzwakte zorgvrager te omschrijven, zonder specifiek ziektebeeld. Dit houdt de 

instructiefilmpjes algemeen, toepasbaar en generaliseerbaar naar verschillende situaties. De 

zorgvrager die geschetst wordt, is verzwakt door een ziekenhuisopname.  

 

Om de zorgvrager te omschrijven en af te bakenen is gebruik gemaakt van de 

mobiliteitswijzer van ArjoHuntleigh (Knibbe, & Waaijer, 2013). Deze mobiliteitswijzer is in het 

leven geroepen door het bedrijf ArjoHuntleigh als communicatiemiddel om de verschillende 

niveaus met betrekking tot functionele mobiliteit van cliënten weer te geven. Er worden vijf 

verschillende niveaus (A t/m E) omschreven, die van volledig mobiele, zelfstandige cliënten 
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tot volledig bedlegerige cliënten gaat. A is de meest mobiele cliënt en E is de cliënt die de 

meeste zorg behoeft.  

 

Binnen het project is gekozen voor cliëntniveau B. Door bepaalde omstandigheden 

(bijvoorbeeld operatie/ziekenhuisopname) is dit type cliënt (zorgvrager) tot bepaalde hoogte 

zorgafhankelijk. Qua mobiliteit maakt deze zorgvrager normaliter gebruik van een 

loophulpmiddel, zoals een rollator of een stok. Vanwege verzwakking is de zorgbehoefte van 

de zorgvrager gestegen. Daardoor is de zorgvrager voor bepaalde dagelijkse activiteiten 

afhankelijk van een verzorger (bijvoorbeeld mantelzorger). Bij de dagelijkse activiteiten kan 

gedacht worden aan wassen, aan- en uitkleden en toiletgang (ADL). De uitvoer van 

activiteiten kost de zorgvrager veel energie, waardoor deze vaak sneller vermoeid raakt. 

Essentieel bij dit type zorgvrager is het stimuleren van de functionele mobiliteit. (Knibbe, & 

Waaijer, 2013).  

 

4.2 Keuze voor activiteiten instructiefilmpjes  

In de opdracht staat het thema verzorgen en verplaatsen op bed centraal. Dit is één van de 

gebieden waar ergotherapie een adviserende functie heeft. De expertise van het 

projectteam, de literatuur en de focusgroep hebben geleid tot een eerste keuze voor de 

activiteiten, namelijk: 

1. omhoog verplaatsen in bed 

2. zijwaarts verplaatsen in bed 

3. wassen op bed (evt. verzorgend wassen) 

4. aankleden op bed 

5. uitkleden op bed 

6. haren wassen op bed. 

Deze keuze voor de activiteiten zijn voortgekomen uit een brainstorm op basis van 

praktijkervaring en ergotherapeutische kennis. Zij is onderbouwd met literatuur. De 

activiteiten komen overeen met de ADL-activiteiten zoals Hassink en van den Berg (2011) 

deze beschrijven. Het wassen en aan- en uitkleden valt volgens Timmermans (2003) en 

Dely, Janssens, Baele, & Cornelis (z.j.) ook onder de persoonsverzorgende taken.  

 

Uiteindelijk is door het projectteam, opdrachtgever en Marian Fonville beslist om de transfers 

door een aparte projectgroep uit te laten werken. Door deze beslissing zijn de activiteiten 

omhoog en zijwaarts verplaatsen in bed vervallen, evenals het haren wassen. Haren wassen 

is immers een specifieke handeling, die niet elke dag noodzakelijk is. Het wassen, aan- en 

uitkleden heeft prioriteit gekregen.  

 

Met de cameravrouw, Karin Hillebrand, is tussentijds overleg geweest over de invulling van 

de filmdag en vormgeving van de filmpjes. Het projectteam heeft de keuze voor de 

activiteiten bijgesteld en is tot de volgende definitieve keuze en indeling van de activiteiten 

voor de instructiefilmpjes gekomen: 

1. Wat moet een mantelzorger weten? 

2. a uitkleden bovenlichaam 

b uitkleden onderlichaam 

3. a wassen bovenlichaam 

b wassen onderlichaam 

4. a aankleden bovenlichaam 

b aankleden onderlichaam. 
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Het eerste instructiefilmpje ‘wat moet een mantelzorger weten’, is een algemeen 

instructiefilmpje met weetjes en feiten die elke mantelzorger moet weten. Dit is een inleiding 

tot de instructiefilmpjes voor mantelzorgers en bevat in de ogen van het projectteam 

waardevolle informatie voor (beginnende) mantelzorgers. Na de definitieve keuze voor de 

activiteiten, zijn deze individueel uitgewerkt in een activiteitenanalyse.  

 

4.3  Activiteitenanalyse 

Een ergotherapeut heeft als specialiteit het analyseren van het handelen van een persoon. 

Vanuit de visie van de ergotherapie worden activiteiten opgedeeld in deelhandelingen. De 

activiteitenanalyse helpt de ergotherapeut om de activiteit in deelhandelingen op te delen. Er 

zijn vele varianten om een activiteit uit te voeren en ieder persoon heeft zijn eigen manier. 

De activiteitenanalyse beschrijft hoe de activiteit op de reguliere manier wordt uitgevoerd. 

Daarna wordt de activiteit toegepast op de doelgroep. Verder beschrijft de activiteitenanalyse 

welke randvoorwaarden aan de persoon gesteld worden, bijvoorbeeld op het gebied van 

motoriek, sensoriek, perceptie en cognitie. Er wordt ook gedacht aan de voorbereiding en de 

eisen die aan de fysieke omgeving gesteld worden. Per handeling is daarom een 

activiteitenanalyse uitgewerkt, deze kunt u vinden in de bijlagen. Om de activiteitenanalyse 

inhoud te geven is er gebruik gemaakt van het ‘Basisboek verplaatsingstechnieken voor 

zorgverleners’ (Hake, 2013) en ‘Zorgboek Mantelzorg: zorgen voor een ander’ (Flens & 

Kollaard, 2007). De beschreven deelhandelingen in deze boeken zijn als leidraad gebruikt en 

zijn aangevuld met het klinisch redeneren van het projectteam. Stappen die niet benoemd 

werden of op een minder geschikte manier beschreven werden, zijn toegevoegd of 

aangepast. Afbeelding 14 is een voorbeeld van een deel van de activiteitenanalyse wassen.  

 

 Activiteitenanalyse Aangepaste activiteitenanalyse 

OPBOUW Logische volgorde: 

- Spullen als 2 handdoeken, 2 

washanden, zeep/douchegel  

- Water met zeep/douchegel 

klaarmaken 

- Gezicht wassen met washand en 

water 

- Gezicht drogen met handdoek 

- Bovenlichaam; armen wassen met 

water en zeep/douchegel 

- Washand met water spoelen en weer 

zeep op de washand doen. 

- Bovenlichaam; buik/rug wassen met 

dezelfde washand met water en 

zeep/douchegel 

- Bovenlichaam; armen en buik/rug 

drogen met handdoek 

- Onderlichaam: Benen en voeten 

wassen met een nieuwe washand met 

water en zeep/douchegel 

- Washand met water spoelen en weer 

zeep op de washand doen. 

- Billen wassen met dezelfde washand 

met water en zeep/douchegel 

- Onderlichaam: Benen, voeten en billen 

Aangepaste volgorde: 

- Spullen verzamelen: 

o 2 handdoeken  

o 2 washanden 

o Zeep/douchegel  

o Warm of koud water in een bak/kom 

- Leg een handdoek of matje op het bed om te 

voorkomen dat het matras nat wordt. (Flens, 

C., Kollaard, S. 2007) 

- Laat een bovenlaken of handdoek over de 

cliënt liggen (Flens, C., Kollaard, S. 2007) 

- Cliënt zelfstandig laten wassen, zover kan 

- Gezicht wassen met washand en water (Flens, 

C., Kollaard, S. 2007) 

- Gezicht drogen met handdoek (Flens, C., 

Kollaard, S. 2007) 

- Bovenlichaam; armen wassen met water en 

zeep/douchegel 

- Washand met water spoelen en weer zeep op 

de washand doen. 

- Bovenlichaam; buik wassen met dezelfde 

washand met water en zeep/douchegel 

- Bovenlichaam; armen en buik drogen met 

handdoek 

- Cliënt op een zijde draaien/laten zitten 
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drogen met een nieuwe handdoek 

- Water weg laten lopen, washanden 

uitknijpen en samen met de 

handdoeken ophangen om te drogen. 

- Washand met water spoelen en weer zeep op 

de washand doen. 

- Bovenlichaam; rug wassen met dezelfde 

washand met water en zeep/douchegel 

- Bovenlichaam; rug drogen met handdoek 

- Cliënt terugdraaien op rug/weer laten liggen. 

- Schoon water nemen 

- Onderlichaam: Benen en voeten wassen met 

een nieuwe washand met water en 

zeep/douchegel 

- Washand met water spoelen en weer zeep op 

de washand doen. 

- Onderlichaam: Benen en voeten drogen met 

een nieuwe handdoek 

- Cliënt op een zijde draaien/laten zitten 

- Billen wassen met dezelfde washand met 

water en zeep/douchegel (Flens, C., Kollaard, 

S. 2007) 

- Onderlichaam: Billen drogen met een nieuwe 

handdoek 

- Water opruimen, washanden uitknijpen en 

samen met de handdoeken ophangen om te 

drogen. En andere spullen opruimen. 

 

 

Vanuit de kennis van een ergotherapeut, zijn er keuzes gemaakt met betrekking tot 

inhoudelijke zaken die in de instructiefilmpjes verwerkt zijn. Onderstaande aspecten worden 

niet, of minimaal in de boeken beschreven, maar zijn in de ogen van het projectteam 

waardevol. 

 

De werkhouding van de mantelzorger is erg belangrijk. Het is essentieel dat de mantelzorger 

goed voor zichzelf zorgt en de activiteiten zo lang mogelijk uit kan voeren, zonder fysieke 

klachten. Daarom is het belangrijk dat in de instructiefilmpjes de werkhouding 

gedemonstreerd wordt en wordt toegelicht in de voice-over.  

 

Het gebruik van hulpmiddelen kan de mantelzorger helpen bij het uitvoeren van de 

zorgtaken. Zowel uit de literatuurstudie als uit de focusgroep komt naar voren dat er behoefte 

is aan uitleg van het gebruik van hulpmiddelen. Ergotherapeuten werken veel met 

hulpmiddelen ter ondersteuning van de uitvoer van de betekenisvolle activiteiten. In de 

activiteitenanalyses worden verschillende hulpmiddelen benoemd, zoals een antislipmatje en 

een papagaai. De mate van gebruik van hulpmiddelen zal per persoon verschillen. De 

hulpmiddelen staan in deze opdracht niet centraal, maar worden waar nodig ingezet. Op de 

digitale bron zal er een aparte omgeving komen over hulpmiddelen.  

 

Vanuit de ergotherapie wordt er gekeken naar zowel de mantelzorger als de zorgvrager. 

Voor beiden dient de handeling zo comfortabel mogelijk te zijn. Er zijn veel manieren om een 

persoon op bed te verzorgen. Het doel van de instructiefilmpjes is om de mantelzorger zo 

veel mogelijk te ondersteunen, maar ook om de fysieke belasting te verminderen. Het 

draaien van een persoon is een voorbeeld van een belastende handeling. Bij de stappen 

zoals deze in de activiteitenanalyse beschreven staan, wordt de zorgvrager zo min mogelijk 

Afbeelding 14: voorbeeld activiteitenanalyse  
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Afbeelding 15: voorbeeld inhoudelijke analyse 

gedraaid op bed. Door deze handeling te beperken wordt de mantelzorger minder belast en 

het bespaart zo ook tijd en energie.  

Voor de zorgvrager is het ook belangrijk dat er een prettige sfeer is gedurende de 

persoonsverzorgende taken. In de literatuur wordt niet benoemd dat de zorgvrager afgedekt 

wordt. In verband met afkoeling en gêne kan dit een waardevolle toevoeging zijn. Daarnaast 

is het contact tussen de mantelzorger en zorgvrager erg belangrijk voor de sfeer en het 

vertrouwen. Het advies zou zijn om duidelijk te communiceren over wat je als mantelzorger 

gaat doen. Naar aanleiding van de activiteit wassen is er een discussie gevoerd over hoe het 

wassen van de schaamstreek in beeld gebracht kon worden. Uit de focusgroep blijkt dat de 

respondenten de instructiefilmpjes zo realistisch mogelijk willen. Vanwege de privacy en de 

gevoeligheid van de deelhandelingen is er gekozen voor het gebruiken van een 

verzorgingspop.  

 

4.4  Inhoudelijke analyse 

Aanvullend op de activiteitenanalyse gebruikt een ergotherapeut de inhoudelijke analyse. 

Omdat de activiteiten de inhoud van een instructiefilm vormen, is er met een aantal facetten 

rekening gehouden. Met behulp van een inhoudelijke analyse is per deelhandeling 

beschreven welke acties van toepassing zijn. De inhoudelijke analyse is uitgebreider dan de 

activiteiten analyse en bevat meer details over de deelhandelingen.  

 

Voor de inhoudelijke analyses is gekozen om ergonomie, handplaatsingen, sociale contact 

en veiligheid te beschrijven. Zoals bij de activiteitenanalyse is beschreven, is werkhouding 

van de mantelzorger erg belangrijk. Bij ergonomie is per deelhandeling beschreven hoe de 

houding en fysieke omgeving er uitziet. In de inhoudelijke analyses worden de verschillende 

technieken en handplaatsingen beschreven die toegepast kunnen worden. Het sociale 

contact en de veiligheid zijn twee andere belangrijke aspecten bij het uitvoeren van 

zorggerelateerde activiteiten. Veiligheid is essentieel voor beide partijen om ongelukken en 

verwondingen te voorkomen. En door middel van communicatie en non-verbaal gedrag kan 

er een prettige en veilige sfeer gecreëerd worden. In de inhoudelijke analyse zijn 

aandachtspunten beschreven over het sociale contact en de veiligheid bij de 

deelhandelingen.  

 

Voor de opdracht zijn point of view en voice-over toegevoegd aan de inhoudelijke analyse. 

Dit zijn technische aspecten voor de instructiefilmpjes. Voorafgaand aan de filmdag is 

nagedacht hoe deelhandelingen vanuit een ergotherapeutische invalshoek in beeld gebracht 

kunnen worden. Bij sommige deelhandelingen is het uit didactisch oogpunt belangrijk om 

deze duidelijk in beeld te brengen. Afbeelding 15 is een voorbeeld van een deel van de 

inhoudelijke analyse wassen.  

 

Stappen Ergonomie Handplaatsingen Sociaal Veiligheid Point of view Voice-over 

1. Mantelzorger: 

wast de rug 

 

Uitgangshouding: 

wast met 

hoofdeinde hand 

de rug 

Houd een hand 

op schouderblad 

van zorgvrager 

om terugrollen te 

voorkomen/conta

ct houden 

Geeft aan 

dat hij de 

rug gaat 

wassen 

Ene kant 

bedhek 

omhoog voor 

vastpakken en 

doorrollen te 

voorkomen 

Houding 

mantelzorger, 

handplaatsing 

duidelijk laten 

zien 

Zie 

ingevulde 

categorieën 

2. Mantelzorger: 

droogt de rug 

af 

 

Uitgangshouding: 

droogt met 

hoofdeinde hand 

de rug 

Geeft aan 

dat hij de 

rug gaat 

afdrogen 
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De inhoudelijke analyses vormen de inhoud van de instructiefilmpjes. Deze inhoud is 

aangeleverd aan Karin Hillebrand (cameravrouw). Zij heeft deze vertaald in een shotlist, 

zodat het op de filmdag een werkbaar en hanteerbaar document zou zijn. De shotlist is het 

draaiboek met daarin technische aspecten die ondersteunend zijn voor de cameravrouw 

tijdens de filmdag. De inhoud is vervolgens gecontroleerd door het projectteam en waar 

nodig aangepast.  

 

4.5 Filmdag  

Op dinsdag 18 november 2014 zijn de opnames voor de instructiefilmpjes geweest. In deze 

paragraaf wordt kort teruggeblikt op de voorbereiding, de filmdag en de afronding van de 

instructiefilmpjes.  

 

Voorbereiding 

De inhoudelijke voorbereiding voor de content van de instructiefilmpjes is beschreven in 

hoofdstuk drie en voorgaande paragrafen. Naast deze voorbereidende activiteiten had het 

projectteam de taak om contact te zoeken met de betrokkenen en de filmdag te plannen in 

samenwerking met Marian Fonville. Verdere voorbereiding op het gebied van fysieke 

omgeving en attributen is tijdens de eerste periode van de opdracht gebeurd. Er is 

geïnventariseerd wat er nodig was voor de filmdag. Dit is regelmatig bijgesteld aan de hand 

van de keuze voor de activiteiten van de instructiefilmpjes. Onder andere de verzorgingspop, 

antislipmateriaal en hulpmiddelen moesten verzameld worden. Er is een overzicht gemaakt 

wie voor welke attributen verantwoordelijk was.  

 

Verder is er tijdens de voorbereiding veel overleg geweest met Karin Hillebrand 

(cameravrouw). Op technisch gebied heeft zij het projectteam sturing gegeven. In de meest 

ideale situatie zouden er op 18 november vier instructiefilmpjes opgenomen worden in zeven 

deelfilmpjes. Karin Hillebrand heeft hierover haar zorgen geuit. Haar inschatting was dat er 

twee instructiefilmpjes opgenomen konden worden, gezien de tijd. Karin heeft vanuit haar 

expertise aangegeven aan welke eisen de locatie diende te voldoen. Over deze locatie is 

veel gediscussieerd. Hiervoor waren meerdere opties mogelijk: Zuyd Hogeschool, 

Zorgacademie Parkstad, Sibellius-flat in Oss of bij een cliënt van Marian Fonville. Het 

projectteam heeft eerst alle inspanning geleverd om een geschikte locatie te regelen die aan 

de eisen van de opdracht en cameravrouw voldeden. Dit bleek een grotere uitdaging dan 

gedacht. Uiteindelijk is het regelen van een definitieve locatie  uitbesteed aan Marian 

Fonville. Alle voor- en nadelen in overweging genomen, is gekozen voor de Sibellius-flat in 

Oss. Daar stond een appartement leeg, waarvan gebruik gemaakt mocht worden.  

 

Filmdag 

Nadat alles was voorbereid, hebben op 18 november 2014 de opnames plaatsgevonden. 

Van 8.00 tot 18.00 uur is er hard gewerkt. Op de locatie waren de volgende mensen 

aanwezig: 

- 4 leden van het projectteam (studenten ergotherapie); 

- Marian Fonville (voorzitter Stichting Samen Beter Thuis); 

- Karin Hillebrand (cameravrouw); 

- Tinie Hake (expert verplaatsingstechnieken); 

- Dhr. van de Spek (acteur: zorgvrager); 

- An Hofmans (acteur: mantelzorger). 
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Bovenstaande mensen hebben gezorgd voor inhoudelijke vertolking. Er is veel 

gediscussieerd over transfers, deelhandelingen, handplaatsingen, volgorde en houding. Dit 

heeft voor verdieping gezorgd, maar het heeft het proces ook vertraagd. De locatie bleek 

tijdens de opnames te klein voor het aantal personen, het was te druk op de set. Het advies 

van het projectteam zou zijn om de inhoudelijke discussie en diepgang voorafgaand aan de 

opnames te doen.  

 

Het projectteam had als taak, de afgesproken attributen meenemen, locatie inrichten in 

samenwerking met de cameravrouw, bespreken hoe elke vaardigheid/handeling uitgevoerd 

en in beeld gebracht moest worden (inhoud) en de ergotherapeutische aspecten bewaken. 

Daarnaast werd de shotlist bijgehouden met aantekeningen over volgorde, uitvoering en 

beslissingen. Door het harde werk en toewijding van alle professionals en acteurs is het 

uiteindelijk gelukt om drie instructiefilmpjes op te nemen. Helaas is door tijdgebrek het 

aankleden op bed niet aan bod gekomen.  

 

Afronding 

Na afloop is met Karin Hillebrand (cameravrouw) afgesproken dat zij zo snel mogelijk zou 

starten met de montage en het projectteam hierbij zou betrekken. Over een deadline zijn 

geen harde afspraken gemaakt. Karin Hillebrand heeft voor de montage de shotlist met 

aantekeningen meegenomen. Helaas is dit document verloren gegaan. Dit heeft het proces 

van monteren en voice-over bemoeilijkt. Er is geen samenwerking tussen Karin Hillebrand en 

het projectteam geweest tijdens het monteren van de instructiefilmpjes. Door bovenstaande 

omstandigheden bevatten de instructiefilmpjes niet alle deelhandelingen van de activiteiten 

(shots) en instructies (voice-over) die het projectteam vooraf voor ogen had. 

 

Het projectteam had graag samengewerkt met Karin Hillebrand bij het monteren, om de 

volgorde van de deelhandelingen (inhoud) en instructie (voice-over) te bewaken. Er is vaak 

geïnformeerd naar de instructiefilmpjes en planning van Karin Hillebrand. Communicatie is 

essentieel in deze fase van de ontwikkeling. Het projectteam had duidelijkere afspraken 

moeten vastleggen over het opleveren van de instructiefilmpjes met de opdrachtgever van 

Karin Hillebrand, Marian Fonville.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat de filmdag productief was en de benodigde 

instructiefilmpjes voor de evaluatie ontwikkeld zijn. Het proces rondom inhoud tijdens 

opnames is bewaakt door het projectteam en er is meer diepgang gekomen door discussie 

met professionals. Toch zijn er zaken die het projectteam bij de ontwikkeling van volgende 

instructiefilmpjes anders zou aanpakken. Deze aanbevelingen kunt u vinden in hoofdstuk 

zeven.  

 

4.6  Instructiefilmpjes (DVD) 

Op de DVD vindt u de drie instructiefilmpjes, zoals deze binnen de opdracht ontwikkeld zijn. 

Op de DVD staan de volgende instructiefilmpjes: 

1. Wat moet een mantelzorger weten? 

2. uitkleden op bed 

3. wassen op bed. 
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Hoofdstuk 5  Resultaten evaluatiedeel: respondenten focusgroep 

 

Het evaluatiedeel is uitgevoerd in de uitvoeringsfase van projectmatig werken van Michiel 

Spanjer (2004). Dit evaluatiedeel is het derde onderdeel van de opdracht. Hierbij is 

geëvalueerd of de instructiefilmpjes doeltreffend en efficiënt zijn en de mantelzorger 

ondersteunen bij de zorgtaken op bed. Omdat de mantelzorgers niet daadwerkelijk de zorg 

aan de hand van de instructiefilmpjes hebben uitgevoerd, kan alleen gesteld worden dat de 

respondenten denken dat als ze met deze filmpjes aan de slag gaan, deze doeltreffend en 

efficiënt zullen zijn. 

 

Voor de evaluatie is een gedeeltelijk-gestructureerd interview met de mantelzorgers uit de 

focusgroep uitgevoerd. De interview-guide is te vinden in de bijlagen op pagina 112 en het 

proces van de analyse van de interviewgegevens wordt in de eerste paragraaf beschreven. 

In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van het interview. 

 

5.1 Toelichting hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 

In hoofdstuk vijf en zes worden de resultaten van de interviews beschreven. De resultaten 

zijn opgesplitst in twee hoofdstukken, vanwege het feit er twee groepen respondenten 

geïnterviewd zijn. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het interview van de 

respondenten uit de focusgroep weergegeven. En in hoofdstuk zes de resultaten van het 

interview met de externe respondenten. Hieronder wordt kort toegelicht welk proces het 

projectteam heeft doorlopen om tot de resultaten te komen. Dit proces is bij beide groepen 

respondenten hetzelfde geweest.  

 

De acht interviews zijn na afname separaat uitgeschreven, gelabeld en gecodeerd. 

Vervolgens zijn de afzonderlijke coderingen met elkaar vergeleken. De gezamenlijke 

coderingen zijn op elkaar afgestemd en er is voor elk topic één code geselecteerd. Deze 

coderingen zijn gebundeld in vier kerncategorieën. Alle labels zijn daarna per topic geordend 

in een datamatrix en geanalyseerd. De analyse van de antwoorden is door inhoudelijke 

discussie tussen de vier leden van het projectteam gefilterd op relevantie en indien nodig 

gereduceerd. De vraagstelling van de interview-guide is hierbij leidend geweest. Tevens zijn 

er met behulp van literatuur bevindingen bevestigd of ontkracht. Uit deze analyse zijn de 

conclusies geformuleerd. (Baarda, 2009) (Boeije, 2014). 

 

De conclusies van de interviews zijn meegenomen bij het formuleren van de uiteindelijke 

aanbevelingen voor het ontwikkelen van toekomstige instructiefilmpjes. 

 

5.2 Respondenten 

Mantelzorgers hebben als respondenten deelgenomen aan het project. De respondenten 

van de focusgroep waren bereid om ervaringen en meningen te delen ten behoeve van dit 

project. In deze paragraaf worden de eigenschappen van de groep respondenten 

beschreven.  

 

Er zijn vijf interviews gevoerd met respondenten uit de focusgroep. Vier personen waren 

mantelzorger en één persoon zorgvrager. Omdat er de mogelijkheid was een zorgvrager te 

interviewen heeft het projectteam dit gedaan. Deze zorgvrager kan vanuit een ander 

perspectief antwoord geven op de vragen van de interview-guide. De aanbevelingen van de 
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zorgvrager kwamen overeen met die van de andere respondenten en zijn meegenomen in 

de analyse en resultaten. 

Voor de analyse en resultaten zijn de personalia van de respondenten niet van belang. Er is 

wel een aantal variabelen vastgesteld, die een beeld schetsen van de groep mantelzorgers 

die geïnterviewd zijn. Alle respondenten van de focusgroep zijn gepensioneerd, waarvan 

vijftig procent middelbaar opgeleid en vijftig procent hoger opgeleid. Verdere gegevens en 

variabelen worden weergegeven in onderstaande diagrammen.  

 

   
 

  
 

5.3 Interviews, inhoudelijke analyse 

In het interview wordt de respondenten naar de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, 

bruikbaarheid, technische aspecten en inhoud van de filmpjes gevraagd. De manier van 

analyseren is in paragraaf 5.1 beschreven. De uitkomsten van het interview worden in deze 

paragraaf beschreven. 

 

Gebruiksvriendelijk 

Een respondent legt de gebruiksvriendelijkheid die voorkomt uit de interviews goed uit: 

 

"Ja, ik denk dat ik bij de filmpjes kan komen en daarmee de zorg kan uitvoeren, dat zou de 

route moeten zijn. Wel dat iemand erop wijst dat deze site bestaat. Maar dat kan ik ook 

verspreiden en mensen op wijzen." 

 

De filmpjes worden als ondersteuning gezien, zeker wanneer men niet bekend is met de 

vaardigheden. Wel vinden de respondenten dat de filmpjes aangepast moeten worden aan 

de ziektebeelden van de verschillende zorgvragers, zodat ze nog meer specifieke 
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ondersteuning zullen bieden. Daarnaast geven sommige respondenten aan dat de filmpjes te 

snel gaan, maar dat de mogelijkheid om ze terug te kijken daarom erg handig is. 

Respondenten geven aan dat het fijn zou zijn als er hulp is op de achtergrond, zodat er 

telefonisch of anderszins vragen gesteld kunnen worden. Mantelzorgers zouden de 

landelijke bekendheid (ook bij huisartsen en thuiszorg) van de instructiefilmpjes als 

meerwaarde beschouwen.  

 

De website was binnen het project een geschikte digitale bron, die goed toegankelijk was. 

Één respondent geeft aan dat als het een landelijk project wordt, de filmpjes beter op 

youtube geplaatst kunnen worden. Eén respondent zegt: 

 

" Voor mij is een website bruikbaar en ik weet mijn weg te vinden. Dit komt ook door mijn 

ervaring en mijn beroep. Ik kan mij voorstellen dat mijn vrouw, los van de ziekte, er niks mee 

kan." 

 

De uitstraling van de fysieke omgeving waar de filmpjes opgenomen zijn, vinden de 

respondenten passend, rustig en niet afleidend. De respondenten geven aan dat 

mantelzorgers thuis waarschijnlijk niet zoveel ruimte hebben om (onder andere) rond het bed 

te lopen. 

 

Verder zijn de respondenten van mening dat de band tussen dochter (mantelzorger) en 

vader (zorgvrager) heel goed wordt uitgebeeld. Wel kan de zorgvrager nog meer bij de zorg 

betrokken worden, waardoor de verzorgingsmomenten ontspannen plaats kunnen vinden.  

 

Inhoud 

Qua inhoud zijn er positieve punten, maar ook nog een aantal aandachtspunten vanuit de 

respondenten. De geïnterviewde mantelzorgers (respondenten) herkennen zich in de 

definitie: 

 

"De zorg voor naaste, partner of vriend met beperking of gezondheidsproblemen. De zorg 

kan bestaan uit verschillende taken, bijvoorbeeld huishoudelijke taken, maar ook 

verzorgende taken zoals wassen en aankleden". 

 

Eén van de respondenten geeft aan dat in het filmpje "wat moet een mantelzorger weten?" 

erg snel en abrupt wordt overgegaan van de introductie naar de details. Misschien kan een 

voice-over meer uitleg en ondersteuning bieden over de intro. Door de verwarring is de 

respondent van mening dat de daadwerkelijke instructiefilmpjes beter zijn dan de 

introductiefilm (‘wat moet een mantelzorger weten?’), omdat de instructiefilmpjes 

doelgerichter zijn. 

 

Men vindt het goed dat er veel aandacht is voor de houding van de mantelzorger, zodat deze 

zich niet overbelasten. Wel vindt één respondent dat de schoenen met blokhak van de 

mantelzorger niet gepast zijn. Hij vindt dat je goede grip moet hebben op de vloer. 

 

De hulpmiddelen in de filmpjes zijn voor de mantelzorgers duidelijk, omdat ze er al mee 

werken. Wel geven ze aan specifieke instructiefilmpjes, met (extra) uitleg over hulpmiddelen 

prettig te vinden. 
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Verder vinden de respondenten het afhankelijk van het ziektebeeld van de zorgvrager of je 

bij het bed weg kan om bijvoorbeeld water te halen.  

 

"Zeker als iemand lekker warm water wil, zal je tussendoor extra bij het bed weg moeten om 

nieuw warm water te halen. Dit kan niet altijd. En het aantal washandjes is per persoon 

verschillend. Ik zou geen washandjes gebruiken, zeker geen drie of vier." 

 

Verder geeft een respondent aan:  

"Nee, ik mis geen inhoud, 't is echt de werkelijkheid zoals het gebeurt eigenlijk. En alles wat 

er gebeuren moet komt er volgens mij ook wel in naar voren." 

 

De respondenten geven aan dat ze geen inhoud missen in de instructiefilmpjes, maar wel 

alternatieven. Bijvoorbeeld wat kan iemand doen als hij/zij niet bij het bed weg kan, of niet 

om het bed heen kan lopen. De respondenten zien als oplossing dat er filmpjes per 

ziektebeeld en per situatie (woonvorm) komen. 

 

De mondelinge instructie vinden respondenten duidelijk, zonder vaktermen. Het karakter van 

de stemmen is goed, rustig en ook het tempo is prima. Eén respondent wil de instructie 

graag wat harder. Ook de uitleg over het toedekken van de zorgvrager i.v.m. warmte en 

gêne is gewenst, ook al is duidelijk waarom het uitgevoerd wordt. 

 

De meningen over de verzorgingspop zijn wisselend. De respondenten vinden de pop niet 

storend. Sommigen vinden het fijn als er ter aanvulling nog met een vrouwelijke 

verzorgingspop gefilmd wordt. Anderen zeggen: ‘Als het uitgelegd wordt zonder beeld, is het 

prima’. 

Het was voor sommige respondenten niet meteen duidelijk of de huidkleurige onderbroek bij 

de pop of de zorgvrager werd gebruikt. Ook was het niet iedereen opgevallen dat het om een 

huidkleurige onderbroek ging. De respondenten vinden de huidkleurige onderbroek (i.v.m. 

privacy) in ieder geval niet storend. Er is begrip voor de keuze en ze begrijpen dat dit wordt 

gedaan voor de instructiefilm. 

 

Technisch 

Eén respondent geeft aan dat de filmpjes kort moeten zijn. Technisch gezien werd er goed 

gebruik gemaakt van de ruimte die er is. Maar praktisch zal dit niet in alle huizen lukken.  

 

De deelhandelingen zijn goed in beeld gebracht. Soms mogen handplaatsingen nog net iets 

duidelijker of langer en met meer mondelinge instructie in beeld komen. De voice-over wordt 

als een meerwaarde gezien. Deze is goed te verstaan en legt alles duidelijk uit. Een 

ondertiteling zou afleiden van de instructie. 

 

Zoals eerder al benoemd wordt de intro wel als verwarrend ervaren, omdat deze bij alle drie 

de filmpjes hetzelfde is en er worden beelden uit alle drie de filmpjes getoond. Verder zijn er 

geen storende of afleidende factoren in de instructiefilmpjes.  

 

Respondenten vinden het fijn als er een filmpje is waarin onder- en bovenlichaam aan bod 

komt. Ze vinden het logisch dat na het wassen van het bovenlichaam, ook het onderlichaam 

komt en dat dit daarom in één filmpje te zien is. 
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Zoektermen waar op gezocht zou worden zijn verschillend. Hieronder volgen een paar 

voorbeelden die de respondenten genoemd hebben. 

- “Zorginstelling, Pontein (iets wat bekend is)”. 

- “Of op patiënt thuisliggend. Patiënt wassen”. 

- “Helpen, iets met helpen of verzorgen of helpen of… mantelzorg”. 

- “Hulp /ondersteuning voor mantelzorger, film die ondersteunen bij… 

- “Zorgtaken, mantelzorg”. 

- “Revalidatie en zorg, lichamelijke zorg”. 

 

Overig 

De filmpjes scoren drie keer een 8 en één keer een 9. De intro wordt door een respondent 

erg gewaardeerd, terwijl anderen het eerder aangaven als verwarrend. 

Er werd door één respondent aangegeven er in het eerste filmpje een belangrijk thema 

uitgelegd wordt, namelijk zorg goed voor jezelf. Want als je niet voor jezelf zorgt en je raakt 

overbelast, kun je ook niet meer zorgen voor de ander. 

 

5.4 Conclusie interviews 

Na de analyse zijn de antwoorden 

gefilterd aan de hand van de 

vraagstelling. In de conclusie 

worden de geselecteerde 

antwoorden, met relevantie voor het 

project en de aanbevelingen, 

beschreven.  

 

De instructiefilmpjes zijn door de 

respondenten positief beoordeeld. 

Natuurlijk zijn er naast positieve 

punten, ook verbeterpunten voor de 

ontwikkeling van toekomstige 

instructiefilmpjes. De 

respondenten gaven aan dat ze de instructiefilmpjes op de website konden bekijken. Wel 

twijfelen zij eraan of alle mantelzorgers de instructiefilmpjes kunnen bekijken op een website. 

Deze twijfel wordt bevestigd door de cijfers van het CBS (2013), zie afbeelding 16.  

 

In afbeelding 17 zijn de cijfers per leeftijdscategorie en geslacht ingedeeld. Ook de 

Rijksoverheid (2008) heeft onderzoek gedaan naar de computervaardigheden. Zij 

constateert dat 1,6 miljoen Nederlanders nauwelijks computerkennis hebben. 
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Dit betekent dat er voor de instructiefilmpjes gepubliceerd worden, verdiepend onderzoek 

moet worden gedaan naar de manier van en de vorm van publiceren die aansluit bij de 

doelgroep. Daarnaast vinden de respondenten een helpdesk, waar mantelzorgers hun 

vragen kunnen stellen, een goed idee. Deze helpdesk wordt gerealiseerd en is dan een 

verlengstuk van de website met instructiefilmpjes.  

 

Het was voor de respondenten moeilijk om zoektermen te bedenken. Hierdoor is een 

sturende rol ingenomen door de interviewer. Er is mogelijk invloed op de antwoorden van de 

respondenten uitgeoefend. Naar aanleiding van de antwoorden van de respondenten kan 

gezegd worden dat er opnieuw naar geschikte zoektermen moet worden gezocht. In de 

literatuur staat beschreven dat 93% van de Nederlanders zoeken via Google (DTG, 2013). 

Om de instructiefilmpjes goed vindbaar te maken via Google zijn goede keywords 

(zoektermen) van belang. Als er keywords gebruikt worden die mantelzorgers gebruiken als 

zoekwoorden is de kans het grootst dat de pagina wordt gevonden (home-page maken, 

2014). Goede keywords zijn met internetprogramma's te selecteren. Een 

voorbeeldprogramma is Google Adwords Keyword Tool (DTG, 2013). 

 

Bij de instructiefilmpjes wordt de intro als verwarrend ervaren, omdat deze beelden bevat 

van alle instructiefilmpjes. Hierdoor dachten respondenten dat ze naar hetzelfde filmpje 

gingen kijken. De muziek werd als positief ervaren. Voor het ontwikkelen van toekomstige 

instructiefilmpjes betekent dit dat er een intro gemaakt moet worden met alleen beelden uit 

het desbetreffende filmpje. Een andere mogelijkheid is dat het instructiefilmpje start met een 

duidelijke titel, zodat direct duidelijk is over welke instructie het filmpje gaat. Verder vonden 

de respondenten dat de instructiefilmpjes niet opgesplitst hoeven te worden in deel a 

(bovenlichaam) en deel b (onderlichaam). Het is logischer als de activiteit volledig, dus voor 

boven- en onderlichaam uitgevoerd wordt.  

 

Tijdens het kijken naar de instructiefilmpjes herkennen de geïnterviewde mantelzorgers zich 

in de thuissituatie. Wel vragen ze zich af of iedere mantelzorger zoveel ruimte heeft om een 

bed te plaatsen en er om heen te lopen. Daarom zullen bij het ontwikkelen van de 

instructiefilmpjes, alternatieven moeten worden benoemd. De alternatieven dienen volgens 

de respondenten onder andere gericht te zijn op verschillende ziektebeelden, 

verzorgingsruimtes in huis en hulpmiddelen.  

 

Het projectteam is van mening dat wanneer er instructiefilmpjes per ziektebeeld ontwikkeld 

worden, dit oneindig is. Bovendien verschilt het functioneren per zorgvrager binnen hetzelfde 

ziektebeeld. Het doel van deze instructiefilmpjes is om een algemeen geldende content te 

ontwikkelen, waaruit elk individu een bruikbaar stukje kan halen en toepassen in zijn 

thuissituatie. Er kunnen binnen de instructiefilmpjes wel tips gegeven die vanuit de literatuur 

blijken te werken, bijvoorbeeld cues bij Parkinson of het faciliteren bij CVA (Ergovaardig, 

2009).  

 

De respondenten vinden de voice-over rustig en in een goed tempo spreken. Mogelijk kan de 

voice-over bij het ontwikkelen van de instructiefilmpjes nog meer uitleg geven over de 

handplaatsingen. Of de handplaatsingen kunnen duidelijker en langer in beeld getoond 

worden. De inschatting van de respondenten is dat een ondertiteling afleidend zal zijn. Maar 

gezien het feit dat bij deze categorie mantelzorgers ongeveer 6% slechthorend is, is het 
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projectteam van mening dat deze mogelijkheid verder onderzocht moet worden (NVVS, 

2005). 

 

De verzorgingspop werd niet als storend ervaren. Er werd bij dit instructiefilmpje een 

mannelijke verzorgingspop gebruikt. Een instructiefilmpje over het wassen van een  

vrouwelijke zorgvrager is door de respondenten gewenst. Dit betekent dat dit filmpje nog 

moet worden opgenomen, waarbij de handplaatsingen en deelhandelingen duidelijk in beeld 

gebracht worden en ondersteund worden door de voice-over. De huidkleurige onderbroek 

was niet iedereen opgevallen of voor iedereen duidelijk te zien. De respondenten vonden het 

gebruik ervan niet storend en kan in de volgende instructiefilmpjes ook worden gebruikt. 

 

Terugkijkend naar de vraagstelling kan gezegd worden dat de instructiefilmpjes door 

respondenten van de focusgroep als ondersteunend ervaren worden. De respondenten 

ervaren de filmpjes over “uitkleden en wassen” als doeltreffend. Bij het filmpje “wat moet een 

mantelzorger weten” missen ze nog uitleg en het doel van het filmpje. Wel worden de 

filmpjes als bruikbaar ervaren. 

Deze conclusies zijn meegenomen bij het formuleren van de aanbevelingen. De 

aanbevelingen zijn te lezen in hoofdstuk zeven. Maar eerst volgen in hoofdstuk zes de 

uitkomsten van het interview met de externe respondenten.  
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Hoofdstuk 6            Resultaten evaluatiedeel: externe respondenten  

 

Het zesde hoofdstuk beschrijft eveneens als het vijfde hoofdstuk de uitvoering van het 

evaluatiedeel. Dit valt binnen de uitvoeringsfase van projectmatig werken van Michiel 

Spanjer (2004). Hierbij is geëvalueerd of de instructiefilmpjes doeltreffend en efficiënt zijn en 

de mantelzorger ondersteunen bij de zorgtaken op bed. Omdat de mantelzorgers niet 

daadwerkelijk de zorg aan de hand van de instructiefilmpjes hebben uitgevoerd, kan alleen 

gesteld worden dat de respondenten denken dat als ze met deze filmpjes aan de slag gaan, 

deze doeltreffend en efficiënt zullen zijn. 

 

Voor de evaluatie is een gedeeltelijk-gestructureerd interview met externe respondenten 

(mantelzorgers) uitgevoerd. De interview-guide is te vinden in de bijlagen op pagina 112 en 

het proces van de analyse van de interviewgegevens is in paragraaf 5.1 beschreven. In dit 

hoofdstuk vindt u de resultaten van de interviews met de externe respondenten.  

 

6.1 Respondenten 

Voor het evaluatiedeel zijn naast de respondenten uit het netwerk van Marian Fonville extra 

mantelzorgers uit het eigen netwerk benaderd voor interviews. Deze respondenten zijn niet 

op de hoogte van de opdracht en kunnen om die reden een objectiever oordeel geven over 

de instructiefilmpjes. In deze paragraaf worden de eigenschappen van de groep externe 

respondenten beschreven. 

 

Er zijn drie interviews gevoerd met externe respondenten. De drie personen waren allen 

mantelzorger in de leeftijdscategorie vijftig tot vierenvijftig jaar, met mantelzorgtaken voor 

ouders. Voor de analyse en resultaten zijn de personalia van de respondenten niet van 

belang. Er zijn wel een aantal variabelen vastgesteld, die een beeld schetsen van de 

mantelzorgers die geïnterviewd zijn. De gegevens en variabelen worden weergegeven in 

onderstaande diagrammen. 
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6.2 Interviews, inhoudelijk analyse 

In het interview wordt de respondenten naar de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, 

bruikbaarheid, technische aspecten en inhoud van de filmpjes gevraagd. De manier van 

analyseren is in paragraaf 5.1 beschreven. De uitkomsten van het interview zijn hieronder te 

lezen.  

 

Gebruiksvriendelijk 

De respondenten vinden de instructiefilmpjes bruikbaar. Er wordt duidelijk uitgelegd wat de 

zorgvrager moet doen en wat de mantelzorger moet doen, ook om klachten te voorkomen. 

Toch zijn niet alle respondenten ervan overtuigd dat ze met de instructiefilmpjes de 

activiteiten kunnen uitvoeren, maar zien ze de instructiefilmpjes wel als waardevol. 

 

" Handelingen/acties die voor mij nieuw waren en erg handig waren: draaien van patiënt met 

een knie omhoog; verplaatsing uit rolstoel (stoel) was verhelderend". 

 

De instructiefilmpjes waren voor deze respondenten eenvoudig te vinden op de duidelijke 

website. Wel werd er ondersteuning gemist indien de mantelzorgers vragen hebben. 

 

"Alleen bij vragen krijg je geen hulp. De vraag wil ik het liefst telefonisch of persoonlijk 

stellen. Dat staat nu niet op de site". 

 

Verder gaat de voorkeur van de geïnterviewde respondenten uit naar een individuele 

duidelijke site en naar instructiefilmpjes per ziektebeeld. 

 

In de instructiefilmpjes straalt de fysieke omgeving volgens de respondenten geen 

ziekenhuis uit, maar ook geen thuissituatie. De externe respondenten vinden de sfeer tussen 

mantelzorger en zorgvrager niet echt familiair of ontspannend. Het is niet storend, maar het 

ontspannend praatje mist. 

 

Inhoud 

De geïnterviewde mantelzorger herkent zich in de definitie. Wel vindt één respondent dat er 

een duidelijke grens moet blijven tussen mantelzorg en professionele zorg.  
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"Het wassen zou je ook als mantelzorger kunnen. Maar spuiten ofzo of als iemand ziek is 

met wonden, dan moet een professional komen". 

 

De respondenten vinden dat er niet veel hulpmiddelen worden gebruikt. Ook missen zij de 

uitleg over het bedhek. De mondelinge instructie in de vorm van de voice-over, is goed te 

verstaan en wordt gezien als een meerwaarde. 

 

Het is voor de mantelzorgers niet altijd duidelijk dat er een verzorgingspop is gebruikt. 

 

" Nee, was goed zo. Het was net of het op de man was geplakt. Het zwart-wit beeld is niet 

duidelijk, en dus ook niet storend." 

 

Verder zou een instructiefilmpje met een vrouwelijke verzorgingspop de zorghandelingen 

extra verduidelijken. De huidkleurige onderbroek wordt niet storend genoemd. Het was niet 

direct duidelijk dat het een huidkleurige onderbroek was, volgens één respondent leek het 

meer op een luier.  

 

Technisch 

De respondenten vinden dat de deelhandelingen niet altijd goed in beeld zijn gebracht. Één 

respondent wenst een betere detailopname van het gebruik van hulpmiddelen, dit wordt nu 

te beknopt gedaan. Ook is niet duidelijk waar je de hulpmiddelen kunt krijgen of kopen. De 

respondenten vragen zich ook af wat het ziektebeeld van de zorgvrager is, omdat hij 

wisselend functioneert. Verder zijn de instructies wel duidelijk. 

 

De respondenten vinden dat het bovenlichaam en onderlichaam bij elkaar horen en dus ook 

in een filmpje aan bod moeten komen. 

 

Zoektermen waar op gezocht zou worden zijn verschillend. Hieronder volgen een paar 

voorbeelden die de respondenten genoemd hebben. 

- Vanuit een ziektebeeld. 

- “Hulp bij verzorgen, wassen, aankleden enz.”. 

- “Gesprekstechnieken”. 

- “Verzorgen op bed (Met een + ertussen zodat op alle woorden word gezocht)”. 

- “Verzorging thuis”. 

- “Mantelzorg bij zieken/patiënten”. 

- “Hulpmiddelen voor zieken/patiënt”. 

- “Thuiszorg wat kan ik zelf”. 

 

Overig 

De instructiefilmpjes scoren gemiddeld een 8,5. 

 

" Als ik nergens wat van af wist, dan zou ik hiermee aan de slag kunnen". 
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6.3 Conclusie interviews 

Na de analyse zijn de antwoorden gefilterd aan de hand van de vraagstelling. In de conclusie 

worden de geselecteerde antwoorden, met relevantie voor het project en de aanbevelingen, 

beschreven.  

 

De instructiefilmpjes zijn door de externe respondenten, die niet hebben deelgenomen aan 

de focusgroep, gemiddeld met een 8,5 beoordeeld. Ook deze respondenten waren positief 

over de instructiefilmpjes, maar zagen ook nog ruimte voor verbetering. 

 

De filmpjes zijn door de respondenten makkelijk te vinden en te bekijken. Wel wordt er 

ondersteuning gemist indien zij vragen willen stellen. Dit betekent voor de ontwikkeling van 

de website dat er een mogelijkheid moet zijn voor mantelzorgers om vragen over de 

instructiefilmpjes te stellen. 

 

De mantelzorgers zien de filmpjes graag op een individuele site verschijnen. Indien de 

respondenten de website via Google zouden zoeken, worden er verschillende zoektermen 

genoemd. Met de zoektermen zal bij het op internet plaatsen van de instructiefilmpjes 

rekening mee gehouden moeten worden, zodat de filmpjes ook teruggevonden worden.  

 

Verder is het voor de respondenten niet altijd duidelijk om welk ziektebeeld het gaat. Het 

projectteam is van mening dat wanneer er instructiefilmpjes per ziektebeeld ontwikkeld 

worden, dit oneindig is. Bovendien verschilt het functioneren per zorgvrager binnen hetzelfde 

ziektebeeld. Het doel van deze instructiefilmpjes is om een algemeen geldende content te 

ontwikkelen, waaruit elk individu een bruikbaar stukje kan halen en toepassen in zijn 

thuissituatie. Er kunnen binnen de instructiefilmpjes wel tips gegeven worden die vanuit de 

literatuur blijken te werken, bijvoorbeeld cues bij Parkinson of het faciliteren bij CVA 

(Ergovaardig, 2009).  

 

De respondenten geven aan zich niet te herkennen in de thuissituatie en vinden de relatie 

tussen dochter (mantelzorger) en vader (zorgvrager) niet echt ontspannen. Voor de verdere 

ontwikkeling van de instructiefilmpjes betekent dit dat het niveau van functioneren duidelijker 

vermeld moet worden en dat de fysieke omgeving mogelijk nog iets meer als huiskamer kan 

worden aangekleed, bijvoorbeeld met meer kamerstoelen op de achtergrond. Daarnaast kan 

er meer persoonlijk contact zijn tussen dochter en vader, waardoor deze relatie meer 

ontspannen oogt. 

 

De respondenten missen uitleg over hulpmiddelen, bijvoorbeeld het bedhek. En 

deelhandelingen zijn niet altijd voldoende in beeld gebracht. Dit betekent voor de verdere 

ontwikkeling van de instructiefilmpjes dat er meer uitleg moet worden gegeven over 

hulpmiddelen en dat handelingen duidelijker (detailopname) en langer getoond worden. 

 

Een instructiefilmpje met een vrouwelijke verzorgingspop zal de zorghandelingen bij 

vrouwelijke zorgvragers extra verduidelijken. De huidkleurige onderbroek was niet direct 

duidelijk. Dit betekent voor de verdere ontwikkeling van de instructiefilmpjes dat er filmpjes 

moeten worden opgenomen met een vrouwelijke verzorgingspop. Daarnaast betekent het 

dat de huidkleurige onderbroek duidelijk in beeld moet worden gebracht, of dat er wordt 

gekozen om toch de huid te filmen. 
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Terugkijkend op de vraagstelling, kan gesteld worden dat de instructiefilmpjes naar mening 

van de externe respondenten ondersteunend zijn. De mantelzorgers ervaren de relatie 

tussen de mantelzorger en zorgvrager in de instructiefilmpjes niet als familiair, waardoor de 

mantelzorg niet direct duidelijk is. Wel denken de mantelzorgers dat de instructiefilmpjes 

bruikbaar kunnen zijn bij het uitvoeren van de zorg. Maar gezien het feit dat de 

mantelzorgers niet daadwerkelijk de zorg aan de hand van de instructiefilmpjes hebben 

uitgevoerd, kan alleen gesteld worden dat de respondenten denken dat als ze met deze 

filmpjes aan de slag gaan, deze doeltreffend en efficiënt zullen zijn. 

 

6.4 Vergelijking hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 

Kijkend naar de conclusie van de respondenten uit de focusgroep en de conclusie van de 

externe respondenten, kan gezegd worden dat de bevindingen van deze twee groepen 

grotendeels overeen komen. Er zijn kleine verschillen op gebied van interpretatie en 

generalisatie, zie hiervoor afbeelding 18. 

 

 Focusgroeprespondenten Externe respondenten 

Helpdesk Noodzakelijk 

Relatie mantelzorger-
zorgvrager 

Is nog niet optimaal in beeld gebracht, mag meer naar voren komen. 
De externe respondenten geven hierbij aan dat ze dit niet ervaren als 
storend. 

Zoektermen Moeite om voorbeelden te 
noemen 

Hebben waardevolle zoektermen 
kunnen benoemen 

Intro Heel onduidelijk Niet besproken 

Fysieke omgeving Beide groepen vinden de fysieke omgeving niet direct realistisch met 
de mogelijkheden in de thuissituatie.  

Generaliseren van de 
‘optimale situatie’ naar eigen 
situatie was lastig 

Generalisatie naar eigen situatie is 
makkelijker. 

Ziektebeeld Onduidelijk welke beperkingen de zorgvrager had in de 
instructiefilmpjes. Geven aan dat instructiefilmpjes per ziektebeeld 
mogelijk meer helderheid geven. 

Hulpmiddelen Behoefte aan meer expliciete instructie over hulpmiddelen, wanneer 
deze toegepast kunnen worden, welke hulpmiddelen er zijn en waar 
men deze kan krijgen. 

Voice-over Duidelijk en goed verstaanbaar. Voor een enkele respondent mag het 
geluid harder.  

Verzorgingspop Kunnen zich indenken dat uitleg (voice-over) en demonstratie (beeld) 
de instructies voor het wassen van een vrouwelijke zorgvrager 
gewenst is. Dit kan in de vorm van eigen instructiefilmpje of in 
bestaande instructiefilm extra instructie zowel beeld als in de voice-
over. 

Beoordeling  8,3 8,5 

 

 

De externe respondenten kunnen de instructies beter uit het instructiefilmpje filteren en op de 

eigen situatie projecteren, dan de respondenten uit de focusgroep. De 

focusgroeprespondenten hebben de instructiefilmpjes vanuit de persoonlijke situaties met 

specifieke ziektebeelden en ervaringen met zorgvragers bekeken. In tegenstelling tot de 

focusgroeprespondenten hebben de externe respondenten vanuit een breder perspectief 

antwoord gegeven op de vragen van de interviewguide, met daarbij de eigen optiek. De 

conclusies uit dit overzicht zijn meegenomen bij het formuleren van de aanbevelingen. Deze 

zijn te lezen in hoofdstuk zeven.  

Afbeelding 18: vergelijking conclusies focusgroeprespondenten versus externe respondenten 
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Hoofdstuk 7  Aanbevelingen  

 

In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen met betrekking tot de instructiefilmpjes 

beschreven. De uitvoeringsfase (hoofdstuk drie, vier, vijf en zes) beschrijven samenvattend 

de uitvoer van de opdracht en zijn gebruikt om de aanbevelingen op te stellen. De 

aanbevelingen zijn gebaseerd op en voortgekomen uit de uitvoering van de opdracht, de 

expertise van het projectteam en de interviews met de respondenten. Alle informatie en 

kennis is per thema gebundeld in de aanbevelingen. Er wordt per aanbeveling eerst een 

korte toelichting gegeven.  

 

7.1 Aanbevelingen instructiefilmpjes 

Aanbeveling 1: 

Mantelzorgers geven aan dat de intro op dit moment verwarrend is. De intro bevat shots van 

deelhandelingen uit alle drie de instructiefilmpjes. Dit maakt het verwarrend, de 

mantelzorgers denken telkens dat ze hetzelfde filmpjes gestart hebben. Het projectteam is 

van mening dat de intro lang duurt, deze tijd gaat van de daadwerkelijke instructie af. 

Daarnaast heeft de intro geen meerwaarde voor de instructie zelf, het is slechts een inleiding 

waarbij duidelijk naar voren moet komen om welk instructiefilmpje het gaat. 

 

De titel van het instructiefilmpje dient direct herkenbaar in beeld te 
komen. Om de titel en de intro vorm te geven kunnen beelden van 
het desbetreffende instructiefilmpje gebruikt worden. Advies is om de 
intro niet meer dan 10 seconden te laten duren.  

 

Aanbeveling 2 en 3: 

Hulpmiddelen zijn niet de hoofdmoot geweest binnen de drie ontwikkelde instructiefilmpjes. 

Mantelzorgers geven aan dat er behoefte is aan meer expliciete instructies over 

hulpmiddelen. Wanneer de getoonde handeling (met/zonder hulpmiddel) niet voor hen van 

toepassing is, missen de mantelzorgers de alternatieven. Hierbij kan gedacht worden aan 

welke hulpmiddelen er zijn, wanneer deze toegepast kunnen worden en waar men deze kan 

krijgen/kopen. 

 

Informatie over beschikbare hulpmiddelen, hulpmiddelenverstrekking 
en toepassing dient op de digitaal benaderbare bron (website) voor 
mantelzorgers geplaatst te worden. Indien er in de instructiefilmpjes 
hulpmiddelen worden toegepast (beeld), dienen alle stappen bij het 
gebruik van het hulpmiddel toegelicht te worden (voice-over).  

 

Alternatieve deelhandelingen/methoden dienen in de 
instructiefilmpjes benoemd te worden (voice-over). Of er kunnen 
voor deze alternatieven afzonderlijke instructiefilmpjes opgenomen 
worden. 

 

Aanbeveling 4: 

Er is onvoldoende duidelijk welke belemmeringen de zorgvrager heeft in de 

instructiefilmpjes. Mantelzorgers geven aan dat er behoefte is aan instructiefilmpjes die 

specifiek op bepaalde ziektebeelden inzoomt. Het projectteam is van mening dat wanneer er 

instructiefilmpjes per ziektebeeld ontwikkeld worden, dit er oneindig veel worden en de 

website onoverzichtelijk wordt voor mantelzorgers. Bovendien kan het functioneren per 
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zorgvrager binnen hetzelfde ziektebeeld verschillen, waardoor de zorgvrager andere 

handelingsproblemen heeft. Handelingsproblemen zijn niet altijd aan één ziektebeeld 

gebonden. Het doel van de instructiefilmpjes is om een algemeen geldende content te 

ontwikkelen, waaruit elk individu een bruikbaar stukje kan halen en toepassen in zijn 

thuissituatie (Simons, z.j)(Rubens, 2008)(Tavangarian et al., 2004). Er kunnen binnen de 

instructiefilmpjes wel tips gegeven worden die vanuit de literatuur blijken te werken, 

bijvoorbeeld cues bij Parkinson of het faciliteren bij CVA (Ergovaardig, 2009). Een 

ergotherapeut, in samenwerking met andere paramedici, kan geraadpleegd worden voor 

verdere uitleg en adviezen over het specifieke ziektebeeld. 

 

In de instructiefilmpjes dient het functioneren van de zorgvrager in 
het begin van het instructiefilmpje toegelicht te worden. Dit dient 
zowel tekstueel (in beeld) als in de voice-over terug te komen.  

 

Het projectteam adviseert om instructiefilmpjes van algemene 
content te voorzien, waarbij de voice-over benoemt dat de 
mantelzorger professionele ondersteuning moet inschakelen 
wanneer de algemene instructie en alternatieven niet toepasbaar en 
bruikbaar zijn. 

 

Aanbeveling 5: 

Er is nu een mannelijke instructiepop gebruikt bij het instructiefilmpje ‘wassen’. Vanuit 

didactisch oogpunt en vanuit de mening van de respondenten komt naar voren dat er 

behoefte is aan instructie over het wassen van het vrouwelijk geslachtsdeel.  

 

Het verzorgen van het vrouwelijk lichaam en geslachtsdeel 
(vrouwelijke verzorgingspop) opnemen en verwerken in tot een 
individueel instructiefilmpje ‘wassen vrouwelijke zorgvrager’. 

 

Aanbeveling 6 en 7: 

Mantelzorgers gaven aan dat niet alle handplaatsingen/deelhandelingen voor hen duidelijk 

waren. De shots wisselden elkaar te snel af, er ontbraken shots of mondelinge toelichting 

(voice-over). De voice-over en het beeld in de instructiefilmpjes komen niet altijd overeen. 

Soms wordt een deelhandeling uitgevoerd die tegenstrijdig is aan de instructie van de voice-

over. 

 

Alle deelhandelingen van een activiteit in het instructiefilmpje terug 
laten komen. 

 

Voice-over met beeld van instructiefilmpje matchen. Elke 
deelhandeling dient benoemd te worden in de voice-over ter 
verduidelijking van de instructie. 

 

Aanbeveling 8: 

De respondenten uit de focusgroep hebben aangegeven dat de huiselijke sfeer (fysieke 

omgeving) onvoldoende realistisch is. Echter vanuit didactisch oogpunt wordt er meer 

waarde gehecht aan de instructie in het filmpje. Om deze reden is door het projectteam 

gekozen voor een rustige fysieke omgeving. In de ontwikkelde instructiefilmpjes is soms 

rommel op de achtergrond te zien (vol aanrecht of geopende badkamerdeur). Dit is door de 
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respondenten niet als storend ervaren. Het projectteam zou echter adviseren hier bij de 

ontwikkeling van volgende instructiefilmpjes aandacht aan te besteden.  

 

De fysieke omgeving bevat zo weinig mogelijk afleidende prikkels. 
Voor de inrichting van de fysieke omgeving dienen de benodigde 
materialen voor de activiteit aanwezig te zijn. Overige materialen 
kunnen uit beeld geplaatst worden. Bij de aankleding van de set dient 
rekening gehouden te worden met de huiselijke sfeer die de 
mantelzorgers graag zien. Deze aankleding mag de activiteit niet 
belemmeren. Er kan bijvoorbeeld neutrale decoratie aan de muur 
hangen en een woonkamerplant in de hoek van de kamer staan. 

 

Aanbeveling 9: 

De relatie tussen de mantelzorger en zorgvrager oogt niet ontspannen. De relatie is ook niet 

voor alle respondenten duidelijk naar voren gekomen. Dit was echter wel een belangrijk 

aspect vanuit de focusgroep.  

 

 

 

 

 

 

Aanbeveling 10: 

Vooraf is aan de hand van literatuurstudie gesteld dat de ergonomie en werkhouding van de 

mantelzorger goed in beeld gebracht moet worden. Dit is nog niet in alle instructiefilmpjes 

consequent toegepast.  

 

De ergonomie en werkhouding van de mantelzorger dient in alle 
instructiefilmpjes correct in beeld gebracht worden en in de voice-over 
toegelicht te worden.  

 
Aanbeveling 11: 
Het projectteam is van mening dat er gezocht dient te worden naar een vriendelijker woord 
voor de zorgvrager. In de ontwikkelde instructiefilmpjes wordt deze ‘patiënt’ genoemd. In een 
thuissituatie noemt de mantelzorger de naaste, familie of vriend geen patiënt. Echter is de 
term ‘patiënt’ door verschillende respondenten niet als storend ervaren.  
 

Het woord ‘patiënt’ vervangen door een woord dat vriendelijker is voor 
zorgvrager. Het projectteam stelt voor: zorgvrager of zorgbehoevende. 

 
Aanbeveling 12: 
De mantelzorgers moeten de website snel kunnen  vinden. Juiste zoektermen zijn hierbij 

essentieel. Bij het ontwikkelen van de website is het waardevol om hiervoor met experts 

samen te werken en de geschikte zoektermen vast te stellen. Een belangrijke overweging 

binnen de opdracht is de vorm van publicatie geweest. Tijdens de opdracht is een pilot 

website gebruikt. Vooraf is uit de literatuur gebleken dat er rekening gehouden moet worden 

met de leeftijd van de doelgroep, de opbouw van publicatiebron en de 

computervaardigheden van de doelgroep (Simons, z.j)(Rubens, 2008)(Tavangarian et al., 

2004)(CBS, 2013). De respondenten vinden een website een geschikte publicatiebron. 

Marian Fonville (Stichting Samen Beter Thuis) zal een permanente website bouwen met 

De relatie tussen mantelzorger en zorgvrager kan persoonlijker en 
sterker gemaakt worden. Dit kan door middel van meer gesprekken 
tussen vader en dochter over persoonlijke/familiaire onderwerpen. 
Daarnaast kan de relatie in de voice-over benoemd worden.  
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experts. Marian Fonville heeft het idee om ter ondersteuning van de mantelzorgers een 

helpdesk te realiseren, waar mantelzorgers met hun vragen terecht kunnen.  

 

De volgende zoektermen zijn door de respondenten (mantelzorgers) 
benoemd: ‘hulp bij verzorgen’, ‘hulp bij wassen, aankleden’, ‘hulp bij 
verzorgen op bed’, ‘mantelzorg bij zieken/patiënten’, ‘hulpmiddelen voor 
zieken/patiënt’ en ‘thuiszorg wat kan ik zelf’. Raadzaam is om bij de 
ontwikkeling van de website experts te betrekken. 

 

De permanent benaderbare bron (website) dient aangepast te worden 
aan de computervaardigheden van mantelzorgers. Het projectteam denkt 
hierbij aan een overzichtelijke website, met in het oog springende 
buttons. De tekst op de buttons (van de website) dient eenduidig te zijn 
en aan te sluiten bij de content (inhoud) van het desbetreffende 
instructiefilmpje. Er dienen zo min mogelijk muisklikken nodig te zijn om 
bij het gewenste instructiefilmpje te komen. Bovenstaande kan in overleg 
met de eindgebruikers (mantelzorgers) en in samenwerking met experts 
op het gebied van website ontwikkeling bewerkstelligd worden. 

 

De respondenten en het projectteam zijn van mening dat een helpdesk 
een aanvulling kan zijn op de instructiefilmpjes (en website). Dit kan de 
mantelzorgers meer ondersteuning bieden bij het uitvoeren van de 
mantelzorgtaken. 

 

Aan de hand van de aanbevelingen is een checklijst opgesteld. In deze checklijst staan de 

stappen die doorlopen zijn bij de ontwikkeling van een instructiefilmpje. De checklijst vindt u 

terug in de bijlagen op pagina 116. 
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7.2  Aanbevelingen inbedding curriculum 

Tijdens het uitvoeren van de opdacht heeft het projectteam ervaringen opgedaan. Deze 

ervaringen zijn wellicht waardevol voor de inbedding van het onderwerp mantelzorg in het 

curriculum van de opleiding ergotherapie. De volgende aanbevelingen zijn hieruit 

voortgekomen: 

 

Aandacht en informatie over mantelzorg: 
De mantelzorg is een steeds meer voorkomend fenomeen binnen de 
Nederlandse gezondheidszorg. De ergotherapeut zal hier in de toekomst 
steeds meer een adviserende en preventieve rol bij spelen. Hiervoor is 
het belangrijk dat er tijdens de opleiding frequent aandacht besteed wordt 
aan de veranderingen die de overheid in relatie tot de gezondheidszorg 
doorvoert. 

 

Diepgaande scholing over werkhouding en belasting/belastbaarheid van 
gewrichten: 
Een ergotherapeut dient op de eigen werkhouding in de praktijk te letten, 
maar ook advies te geven aan derden over de werkhouding en 
ergonomie. Basiskennis is hiervoor noodzakelijk en dient frequent aan 
bod te komen in de opleiding.  

 

Kennis over zorgtechnische activiteiten, zoals wassen en verzorgen op 
bed: 
De mening van het projectteam is dat dit te weinig aan bod komt in de 
opleiding. Het adviseren over deze activiteiten is echter een belangrijk 
onderdeel van de ergotherapeut (adviseren aan derden, bijvoorbeeld 
verzorgend personeel en mantelzorgers).  

 

Daadwerkelijke samenwerking met andere disciplines: 
Er dient aandacht besteed te worden aan de interdisciplinaire 
samenwerking. Voor een ergotherapeut is het belangrijk om te weten wat 
elke discipline doet en kan betekenen voor een cliënt (en/of 
cliëntsysteem) en hoe men elkaar kan ondersteunen in een traject.  
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Leeswijzer deel III 
 

De laatste fase van Spanjer (2004) is de nazorgfase. Het project wordt in deze fase 

geëvalueerd en afgesloten. In dit project is deze fase niet volledig doorlopen. Dit project was 

slechts één onderdeel van het geheel dat ‘Stichting Samen Beter Thuis’ wil realiseren. In het 

derde deel van de scriptie wordt teruggeblikt op de uitvoer van het project en of deze volgens 

plan uitgevoerd is. Dit wordt beschreven in de beschouwing (hoofdstuk 8).   
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Hoofdstuk 8  Beschouwing 
 
Het projectteam heeft door middel van het uitgevoerde project resultaatgebonden conclusies 

(conclusie interviews) en overstijgende conclusies (aanbevelingen) getrokken. De acht 

interviews, de eigen expertise, het overleg met de opdrachtgever en betrokkenen en de 

synthese van deze gegevens hebben geleid tot aanbevelingen. Terugkijkend naar de vooraf 

opgestelde doelstelling, kan gesteld worden dat deze deels behaald is. 

 

Het is niet vastgesteld of de instructiefilmpjes doeltreffend zijn. De mantelzorgers die 

geïnterviewd zijn, hebben de instructiefilmpjes bekeken, maar niet toegepast bij hun 

mantelzorgactiviteiten. Zij hebben alleen beoordeeld of naar hun mening de instructiefilmpjes 

doeltreffend zouden kunnen zijn. De efficiëntie van de instructiefilmpjes is buiten 

beschouwing gelaten. Deze zal in de toekomst nog moeten blijken. Pas na implementatie 

van de instructiefilmpjes in de praktijk en de verandering naar een meer adviserende rol van 

de ergotherapeut, kan gezegd worden of de instructiefilmpjes tijd en kosten kunnen 

besparen voor zowel de mantelzorger als de ergotherapeut.  

 

Het projectteam heeft door middel van de uitvoering van dit project meer vaardigheden 

ontwikkeld die binnen het beroep ergotherapie toegepast kunnen worden. De 

afstudeeropdracht is een toegevoegde waarde binnen de huidige transitie in de Nederlandse 

gezondheidszorg. De instructiefilmpjes kunnen worden beschouwd als een innovatieve 

ontwikkeling, waarbij de expertkennis en vaardigheden van ergotherapeuten nodig is.  

 

Gedurende het uitvoeren van de opdracht is het projectteam diverse keren geconfronteerd 

met omstandigheden die een effect hebben gehad op de uiteindelijke uitkomsten van de 

projectopdracht.  

 

Er zijn binnen het project soms verouderde bronnen toegepast. Voorafgaand aan het 

systematisch literatuuronderzoek was niet bekend dat er weinig literatuur te vinden was 

over activiteiten van mantelzorgers. In de huidige literatuur wordt namelijk naar eerdere 

(oudere) literatuur verwezen. Het projectteam was om deze reden genoodzaakt om de 

oudere literatuurbronnen toe te passen. Met name voor de verantwoording van de keuze 

voor de activiteiten in de instructiefilmpjes zijn verouderde bronnen gebruikt. Belangrijk is 

dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de activiteiten die mantelzorgers uitvoeren.  

 

De keuze voor de respondenten voor het onderzoeksdeel (eerste onderdeel) en het 

evaluatiedeel (derde onderdeel) is niet evenwichtig. Mantelzorgers jonger dan vijftig jaar, 

tussen zeventig en vijfenzeventig jaar en tachtig jaar en ouder zijn niet geïnterviewd. De 

aanbevelingen zijn dus vrij specifiek geformuleerd aan de hand van respons van de 

groep respondenten binnen de opdracht. Daarom is het onduidelijk of de 

instructiefilmpjes ook ondersteunend en generaliseerbaar zijn voor bijvoorbeeld de zorg 

voor een kind, ander familielid of naaste. Hiernaar kan gericht onderzoek gedaan 

worden.  

 

De samenwerking tussen het projectteam, Edith Hagedoren (opdrachtgever), Marian 

Fonville (voorzitter Stichting Samen Beter Thuis) en Karin Hillebrand (cameravrouw) was 

niet altijd optimaal. Terugkijkend zou het projectteam meer en duidelijker moeten 

communiceren met de betrokkenen. Dit houdt in dat er vooraf een betere 
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inventarisatie/analyse van de betrokkenen gemaakt moet worden en dat afspraken in de 

vorm van een contract of iets dergelijks worden vastgelegd.  

 

Samenvattend kan gezegd worden dat het projectteam zowel op procesmatig als inhoudelijk 

gebied groei heeft doorgemaakt. De leerwinst voor de individuele groepsleden is aanzienlijk 

en zij hopen deze kennis in de toekomst in de praktijk toe te kunnen passen.  
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Bijlage 1: Zoekstrategie literatuurstudie Mantelzorger 

 

1. Operationalisatieproces van de probleemstelling 

a. Zoektermen 

 Mantelzorgorganisaties/verenigingen 

 Mantelzorger definitie 

 Mantelzorger rollen en taken 

 

b. Formele kwaliteitscriteria 

 Zoekproces:  

o Via google zullen we opzoek gaan naar mantelzorgorganisaties/verenigingen.  

o Op deze sites gaan we opzoek naar een definitie van de 

organisatie/vereniging 

o Verder zullen we op deze sites de informatie lezen over mantelzorgers en 

bekijken of er informatie over rollen en taken word beschreven. 

o Vervolgens zullen we kijken bij de links of er bruikbare links tussen staan om 

verder op de zoeken. 

o Als we nog informatie missen over definitie, rollen en taken zullen we hierop 

nog verder zoeken via google. 

o In de bibliotheekcatalogus zullen we zoeken op de zoekterm: mantelzorger. 

 Wat zijn de kwaliteitseisen van de bronnen: 

o Een bron mag max. 10 jaar oud zijn. 

o Een bron wordt onderbouwd met bronnen, zodat het artikel is gebaseerd op 

literatuur. 

 

c. Zoekproces 

1. We hadden geen overzichten en studies voor dat we gingen zoeken. 

2. n.v.t. 

3. n.v.t. 

4. 

 Mantelzorgorganisaties/verenigingen 

 Mantelzorger definitie 

 Mantelzorger rollen en taken 

5. Vraagstelling: Wat verstaan we onder mantelzorgers, welke rollen vervullen mantelzorgers 

en wat doen mantelzorgers? 

6. n.v.t. 

7. Aanvullende zoekmethode via google zoeken naar aanvullende termen. 

 

d. Logboek 

Gestart op de site steun voor mantelzorg http://www.voormantelzorgers.nl/ 

Vandaar uit verder gezocht op visie van de stichting en via links naar andere bronnen. 

Ook via google hebben we verder gezocht op definities en vandaar op bronnen en links van 

pagina's. 

Verder hebben we gezocht op de site van de overheid. 

 

2. Selecteer bronnen en bestanden 

Publicatievorm: hoofdstukken 
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Taal: Nederlands 

Periode: bronnen max. 10 jaar oud. 

Bronnen: 

 De site van steunpunt mantelzorg 

 De site van Mezzo 

 De bibliotheek van Zuyd Hogeschool 

 

3. Definitieve vaststelling van zoektermen 

Vraagstelling: Wat verstaan we onder mantelzorgers, welke rollen vervullen mantelzorgers 

 Mantelzorgorganisaties/verenigingen 

 Mantelzorger definitie 

 Mantelzorger rollen en taken 

Vrije zoektermen: n.v.t. 

 

4. Zet deze termen om in exacte zoekprofielen 

n.v.t.? 

 

5. Nog andere zoektechnieken 

Op de sites die we hebben aangegeven zullen we verder kijken naar interesante links en 

schrijvers. Ook hebben we als criteria dat artikelen gebaseerd zijn op literatuurbronnen. 

Deze bronnen zullen we ook bekijken op relevantie. 

 

6. Selectie van op te nemen studies 

Interne validiteit van onderzoeksmethode: n.v.t. 

Externe validiteit van relevantie van het onderzoek: n.v.t. 

De geloofwaardigheid van het onderzoek en de onderzoeker: We zullen informatie die we 

bruikbaar achten, controleren op meerdere bronnen. 

 

7. Verslaglegging 

Zie volgende pagina. 
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Bijlage 2: Zoekstrategie literatuurstudie E-learning en Didactische werkvormen  

 

Zoekstrategie e-learning 

Operationalisatieproces van de probleemstelling 

1. Zoektermen 

- Definitie e-learning 

- Inhoud e-learning 

- Blended learning 

- E-learning en didactiek 

 

In Pubmed: 

- E-learning 

- Home care 

- Care givers 

- Elderly  

- Effectiveness  

 

2. Formele kwaliteitscriteria 

a. Zoekproces:  

i. In pubmed zullen we zoeken of er relevante artikelen beschikbaar zijn 

omtrent het thema e-learning 

ii. Via google zullen we op zoek gaan naar informatei over e-learning 

(definitie en algemene informatie) 

1. Inlezen in thema e-learning 

2. Specifiek zoeken naar opbouw, vormgeving, inhoud en 

toepassing van e-learning.  

3. Selecteren van informatie op recentheid en relevantie voor het 

project.  

b. Wat zijn de kwaliteitseisen van de bronnen: 

i. Een bron mag max. 10 jaar oud zijn. 

ii. Een bron wordt onderbouwd met bronnen, zodat het artikel/de 

informatie is gebaseerd op literatuur. 

 

3. Zoekproces 

a. Voorafgaand zijn er geen overzichten/studies bekend.  

b. N.v.t. 

c. N.v.t. 

d. Zie boven 

e. Vraagstelling: Wat houd e-learning in en waar past dit binnen de didactiek? 

f. N.v.t. 

g. Aanvullende zoekmethode via google.nl zoeken naar aanvullende termen. 

 

4. Logboek 

Gestart via Pubmed, daar waren relatief weinig goede en relevante/toepasbare artikelen te 

vinden met de vastgestelde zoektermen. Wel artikel gevonden, deze was niet fulltext 

beschikbaar. Verder gezocht in Google, hier veel informatie kunnen vinden over e-learning. 

Dit zijn artikelen uit tijdschriften, boeken en websites.  
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Selecteer bronnen en bestanden 

Publicatievorm:  hoofdstukken 

Taal:    Nederlands 

Periode:   bronnen max. 10 jaar oud. 

Bronnen:  zie literatuurlijst 

 

Definitieve vaststelling van zoektermen 

Vraagstelling: Welke didactische werkvormen zijn er en wat houd e-learning in? 

Welke invloed hebben deze twee op de inhoud en vormgeving van de 

instructiefilmpjes? 

Vrije zoektermen: 

- Definitie e-learning 

- Inhoud e-learning 

- Blended learning 

- E-learning en didactiek 

 

In Pubmed: 

- E-learning 

- Home care 

- Care givers 

- Elderly  

- Effectiveness  

 

Zet deze termen om in exacte zoekprofielen 

P: Care givers 

I: e-learning 

C: home-care 

O: effectiveness 

 

Zullen in Pubmed gebruik maken van de MeSH termen en deze ook combineren.  

 

Nog andere zoektechnieken 

n.v.t. 

 

Selectie van op te nemen studies 

Er wordt gekeken naar het jaartal waarin artikel geplaatst is in het tijdschrift. Er wordt 

gekeken naar of het een wetenschappelijk tijdschrift is (bijv. van een vereniging of medisch). 

Er wordt gekeken naar de samenvatting/abstract en of de conclusies relevant kunnen zijn 

voor het project.  

 

Verslaglegging 

Zie verdere hoofdstukken.  
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Zoekstrategie didactische werkvormen 

Operationalisatieproces van de probleemstelling 

1. Zoektermen 

Hebben vooral gebruik gemaakt van boeken uit de bibliotheek over didactiek. Uit een boek is 

naar voren gekomen dat de taxonomie van Bloom mogelijk interessant zou zijn. Dit is zo 

gezocht op internet via Google.  

 

2. Formele kwaliteitscriteria 

a. Zoekproces:  

i. Via de bibliotheekcatalogus van de hogeschool Zuyd. Zoeken op 

‘didactiek’ en ‘didactische werkvormen’. Hieruit kwamen boeken naar 

voren welke gesorteerd staan op nummers. Boeken gezocht en op 

inhoudsopgave en register gekeken op relevantie.  

ii. Via google: ‘taxonomie van Bloom’ 

b. Wat zijn de kwaliteitseisen van de bronnen: 

i. Een bron mag max. 10 jaar oud zijn. 

ii. Een bron wordt onderbouwd met bronnen, zodat het artikel is 

gebaseerd op literatuur. 

 

Selecteer bronnen en bestanden 

Publicatievorm:  hoofdstukken 

Taal:    Nederlands 

Periode:   bronnen max. 10 jaar oud. 

Bronnen: 

- Leren (en) doceren, (Baars, 2006) 

- 75 Modellen van het onderwijs, (Coppoolse & Vroegindeweij, 2010)  

- Het didactische werkvormenboek, (Hoogeveen & Winkels, 2011) 

 

Verslaglegging 

Zie verdere hoofdstukken.  
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Bijlage 3: Extra zoekstrategie naar activiteiten van mantelzorgers 

 

Zoekstrategie 

Operationalisatieproces van de probleemstelling 

Zoektermen      In Pubmed (Engelse zoektermen): 

5.  

 Mantelzorger      Care giver 

 ADL       Activities of daily living 

 Wassen (water/zonder water ‘verzorgend’)  valt onder ADL 

 Aankleden/uitkleden     valt onder ADL 

 Haren wassen     valt onder ADL 

 Transfers      Transfers (MeSH: moving and lifting patients) 

 Beperking tijdens uitvoer   Limitation of activity 

 (kwetsbare) ouderen    (frail) elderly 

 (systematic) review 

 

In Pubmed: 

(systematic) review, aangeven bij search limitations 

Free full text aangeven bij search limitations 

 

 Zoekoperatoren google: 

 Mantelzorger(s) 

 Beleidsstukken 

 Ondersteuning  

 (ADL) Activiteiten 

 Ouderen 

 

6. Formele kwaliteitscriteria 

a. Zoekproces:  

i. In pubmed zullen we zoeken of er relevante artikelen beschikbaar zijn 

omtrent het thema activiteiten mantelzorgers met de zoektermen die 

hierboven beschreven zijn.  

ii. Via google.nl zullen we op zoek gaan naar aanvullende informatie en 

beleidsstukken over de activiteiten die mantelzorgers het vaakst 

uitvoeren (ook belangrijk om meningen/ervaringen te inventariseren). 

Voor de selectie criteria voor google.nl kun je kijken op pagina 7. 

b. Wat zijn de kwaliteitseisen van de bronnen: 

i. Een bron mag max. 5 jaar oud zijn. 

ii. Artikel/informatie moet generaliseerbaar en toepasbaar zijn naar de 

culturele situatie in Nederland. Indien relevant artikel, met de groep 

kijken naar de inhoud (beoordelingslijst?) en bepalen of het wel/niet 

generaliseerbaar is.  

iii. Een bron wordt onderbouwd met bronnen, zodat het artikel/de 

informatie is gebaseerd op literatuur. 
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7. Zoekproces 

a. Voorafgaand zijn er geen overzichten/studies bekend, welke aansluiten bij de 

probleemstelling. Wel is er al bekend uit de informatie (n.a.v. literatuurstuk 

mantelzorgers) dat mantelzorgers problemen ondervinden bij de ADL 

activiteiten, maar nog niet gericht op welke precieze activiteiten.  

b. N.v.t. 

c. N.v.t. 

d. N.v.t. uit het literatuurstuk mantelzorgers 

e. Koppelen zoektermen: 

i. Care giver AND activities of daily living 

ii. Moving and lifting patients AND limitation of activity 

iii. Care giver AND limitation of activity 

iv. Care giver AND transfers 

v. Care giver AND activities of daily living AND elderly 

vi. Care giver AND activities of daily living AND moving and lifting patients 

vii. Care giver AND activities of daily living AND limitation of activity 

viii. Caregivers AND caregiving tasks AND elderly  

ix. Care giver AND support of activities 

x. Activities AND informal caregivers AND elderly 

xi. Family caregiver burden AND elderly  

* (systematic) review, aangeven bij search limitations. Een keer 

met zoeken en een keer zonder.  

* free full text aangeven bij search limitations 

* 5 years aangeven bij search limitations  

f. N.v.t. 

g. N.v.t. 

 

8. Logboek Pubmed  

Voorafgaand nog geen studies of informatie beschikbaar. Hiervoor ook nog geen 

logboek bekend. Voor Pubmed en voor Google zal er een aparte zoekgeschiedenis 

opgesteld worden.  

 

Selecteer bronnen en bestanden 

Publicatievorm:  Artikelen/beleidsstukken 

Taal:    Nederlands 

Periode:   bronnen max. 5 jaar oud. 

Bronnen:  Pubmed en Google 

 

Definitieve vaststelling van zoektermen 

Vraagstelling: Wat is er bekend over de vormen van ondersteuning voor 

mantelzorgers met betrekking tot activiteiten omtrent verplaatsen en 

verzorgen op bed (ADL activiteiten) in Nederland? 

Opbreken vraagstelling: vormen, ondersteuning, mantelzorgers, activiteiten, 

verplaatsen, verzorgen, bed, ADL activiteiten, Nederland 

Vrije zoektermen:   - 
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Zet deze termen om in exacte zoekprofielen voor Pubmed: 

 Care giver AND activities of daily living 

 Moving and lifting patients AND limitation of activity 

 Care giver AND limitation of activity 

 Care giver AND transfers 

 Care giver AND activities of daily living AND elderly 

 Care giver AND activities of daily living AND moving and lifting patients 

 Care giver AND activities of daily living AND limitation of activity 

* (systematic) review, aangeven bij search limitations. Een keer 

met zoeken en een keer zonder.  

* free full text aangeven bij search limitations 

 

Zet deze termen om in exacte zoekprofielen voor Google: 

 Mantelzorgers AND ondersteuning, in Nederland 

 Mantelzorgers AND beleidsstukken, in Nederland 

 Mantelzorgers AND ondersteuning AND beleidsstukken, in Nederland 

 Mantelzorgers AND activiteiten, in Nederland 

 Mantelzorgers AND activiteiten AND ondersteuning, in Nederland 

 Mantelzorgers AND ouderen, in Nederland 

 Mantelzorgers AND activiteiten AND ouderen, in Nederland 

 Mantelzorgers AND beleidsstukken AND ondersteuning AND activiteiten AND 

ouderen, in Nederland 

 

Nog andere zoektechnieken 

 Sneeuwbalmethode 

 Zoektermen uit tekst halen en als nieuwe zoekterm gebruiken 

 

Selectie van op te nemen studies 

Als er relevante artikelen op Pubmed en/of Google worden gevonden, zullen deze 

beoordeeld worden op kwaliteit aan de hand van de beoordelingslijsten van het Cochrane 

(The Cochrane Collaboration, 2014). 

Verslaglegging 

De conclusies en relevante informatie die we uit mogelijke artikelen en beleidsstukken 

kunnen trekken, worden verwerkt in de onderbouwing voor de keuze van de activiteiten voor 

de instructiefilmpjes. 
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Selectiecriteria 

 

Voor het opstellen van de selectiecriteria voor  het zoeken in Google hebben we gebruik 

gemaakt van de website van de Hogeschool Utrecht (2014). De website van de hogeschool 

heeft gebruik gemaakt van de volgende literatuurbronnen: Informatievaardigheden 

(Boekhorst, A., Wevers, D., & Kwast, I, 2004), Deskresearch (Westerkamp, K. & Veen van, 

M., 2008). 

 

Hieronder worden de criteria beschreven die toegepast worden binnen de zoekstrategie.  

 

1. Informatiebron moet passen bij informatiebehoefte 

2. Betrouwbaarheid 

a. Is de auteur een hedendaagse deskundige? 

b. Is de auteur te benaderen? Zijn er meerdere mogelijkheden dan alleen email? 

c. Is de sitebeheerder, organisatie of uitgever bekend? 

d. Zijn er naast email nog andere mogelijkheden om de makers van de site te 

bereiken? 

e. Wordt er verwezen naar achterliggende bronnen? Zo ja, kun je deze 

terugvinden en onderzoeken of je tot dezelfde conclusie zou komen? 

3. Volledig 

a. Is er een overzicht van gebruikte bronnen genoteerd? 

b. Ontbreken relevante bronnen of informatie? 

4. Juist 

a. Wat is het doel van de informatiebron (reclame, propaganda etc.)? 

b. Bevat de bron feiten of meningen? 

c. Worden meningen onderbouwd? 

d. Is de bron toepasbaar? 

e. Hoe objectief is de bron? 

5. Actueel 

a. Is de datum vermeld? 

b. Is de site recent bijgewerkt? (let op: is de site niet automatisch aangepast?) 

6. Controleerbaar 

a. Is de informatie gevonden via bibliotheken, overheden of universiteiten? (deze 

instellingen stellen over het algemeen geëvalueerde informatie beschikbaar) 

b. Is de informatie uit de bronnen voorzien van verwijzingen of 

literatuuropgaven? 

c. Kun je de verwijzingen en gebruikte bronnen terugvinden? 

 

Tips: 

Uit de extensie achter de punt (.) kun je veel afleiden: 

 .com = commercieel 

 .edu = educatief 

 .gov = overheid 

 .xs4all.nl = persoonlijk 
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Zoekgeschiedenis Pubmed 

 

Date-Resource-Type-Title 

 This Week 

 19-Oct-2014PubMedrecordDoes a helping hand mean a heavy heart? Helpi... 

 19-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND caregiving... 

 19-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND caregiving... 

 19-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND caregiving... 

 19-Oct-2014PubMedrecordPatterns of caregiving among patients hospita... 

 19-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND caregiving... 

 19-Oct-2014PMCrecordMedically Complex Home Care and Caregiver Str... 

 19-Oct-2014PubMedrecordMedically complex home care and caregiver str... 

 19-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND caregiving... 

 19-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND caregiving... 

 19-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND caregiving... 

 19-Oct-2014PubMedsearchcaregiving activities AND... 

 19-Oct-2014PubMedrecordRelative Preservation of Advanced Activities ... 

 Last Week 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND support of... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND support of... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND support of... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND execution ... 

 17-Oct-2014PubMedsearchexecution AND caregivers ... 

 17-Oct-2014PubMedrecordLumbar-load analysis of manual patient-handli... 

 17-Oct-2014PubMedsearchexecution AND caregivers ... 

 17-Oct-2014PubMedsearchexecution AND caregiver A... 

 17-Oct-2014PubMedsearchexecution AND caregiver i... 

 17-Oct-2014PubMedsearchexecution of caregiver in... 

 17-Oct-2014PubMedrecordExemplary care as a mediator of the effects o... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregiver interventions A... 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413702647695230&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413701402777606&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413701395330420&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413701367698393&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413701367784882&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413701275735958&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413700705877784&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413700604626301&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413700579487654&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413700575985090&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413700496685613&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413700457898116&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413700370853641&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413541127675022&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413541121307275&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413541104482257&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413541087843298&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413541068357059&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413541068474760&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413541063256875&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413541054250597&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413541046273346&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413541037462536&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540995088439&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540961408272&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
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 17-Oct-2014PubMedsearchcaregiver interventions A... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregiver AND interventio... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregiver AND interventio... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregiver interventions A... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregiver interventions A... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregiver interventions A... 

 17-Oct-2014PubMedrecordAn organizing framework for informal caregive... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND support of... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND support of... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND support of... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND support of... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND activities... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND activities... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND activities... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND activities... 

 17-Oct-2014PubMedsearchinformal caregivers AND p... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND performanc... 

 17-Oct-2014PubMedsearchinformal caregivers AND p... 

 17-Oct-2014PubMedsearchinformal caregivers AND p... 

 17-Oct-2014PubMedrecordComparing the experiences of rural and urban ... 

 17-Oct-2014PubMedsearchinformal caregivers AND p... 

 17-Oct-2014PubMedsearchinformal caregivers AND p... 

 17-Oct-2014PubMedsearchinformal caregivers AND p... 

 17-Oct-2014PubMedsearchcaregivers AND performanc... 

 17-Oct-2014PubMedsearchinformal caregivers AND p... 

 17-Oct-2014PubMedrecordMedicaid Personal Care Services and caregiver... 

 17-Oct-2014PubMedsearchinformal caregivers AND p... 

 17-Oct-2014PubMedsearchinformal caregivers AND a... 

 17-Oct-2014PubMedrecordFive-factor personality traits and subjective... 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540448340996&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540429816520&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540403328885&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540383290110&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540311284021&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540303483302&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540219388502&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540199788483&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540185571457&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540081408979&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540029540756&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413540014442674&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413539988752873&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413538866563404&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413538752180552&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413538741343854&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413538704102396&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413538703925350&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413538652476616&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413538589268370&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
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 17-Oct-2014PubMedsearchactivities AND informal c... 
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 17-Oct-2014PubMedsearchactivities OF caregivers ... 

 17-Oct-2014PubMedsearchactivities of caregivers ... 

 17-Oct-2014PubMedsearchactivities of caregivers ... 
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 17-Oct-2014PubMedrecordDoes informal care attenuate the cycle of ADL... 

 17-Oct-2014PubMedrecordPrimary caregiver characteristics and transit... 

 17-Oct-2014PubMedrecordActivities of daily living in Mexican America... 

 17-Oct-2014PubMedrecordMeasuring the impact of caregiving on informa... 
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 17-Oct-2014PubMedsearchactivities AND caregivers... 

 17-Oct-2014PubMedsearchactivities AND caregivers... 

 17-Oct-2014PubMedsearchactivities of family care... 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413536343793154&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413536336250159&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413536259354558&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413536250319118&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413536015813985&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413535975335343&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413535573992288&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413535526756118&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
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 17-Oct-2014PubMedsearchactivities of family care... 

 17-Oct-2014PubMedsearchactivities of family care... 

 17-Oct-2014PubMedsearchactivities of family care... 

 17-Oct-2014PubMedrecordAlzheimer's care at home: a focus on caregive... 

 17-Oct-2014PubMedrecord[National studies on family caregivers of old... 

 17-Oct-2014PubMed HealthrecordEffectiveness of educational programs on redu... 

 17-Oct-2014PubMedrecordEffectiveness of educational programs on redu... 

 17-Oct-2014PubMedsearchweb-based self-help inter... 

 17-Oct-2014PubMedsearchfamily caregiver burden A... 

 17-Oct-2014PMCrecordDisutility of illness for caregivers and fami... 

 15-Oct-2014PubMedrecordDisutility of illness for caregivers and fami... 

 15-Oct-2014PubMedsearchfamily caregiver burden A... 

 15-Oct-2014PubMedsearchfamily caregiver burden A... 

 15-Oct-2014PubMedrecordElder abuse: a systematic review of risk fact... 

 15-Oct-2014PubMedsearchfamily caregiver burden A... 

 15-Oct-2014PubMedsearchactivities of family care... 

 15-Oct-2014PubMedsearchactivities AND family car... 

 15-Oct-2014PubMedsearchfamily care givers AND (R... 

 15-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND independen... 

 15-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND independen... 

 15-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND independen... 

 15-Oct-2014PubMedrecordNew trends to support independence in persons... 

 15-Oct-2014PubMedsearchcare giver AND independen... 

 15-Oct-2014PubMedrecordElder abuse: a systematic review of risk fact... 

 15-Oct-2014PubMedsearchfamily care giver AND act... 

 15-Oct-2014PubMedsearchfamily care giver AND act... 

 15-Oct-2014PubMedsearchCare giver AND activities... 

 15-Oct-2014PubMedsearchCare giver AND activities... 

 15-Oct-2014PubMedsearchCare giver AND activities... 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413535520305101&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413535513265303&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413535502653405&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413535411373521&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413535270153621&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413535092510062&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413535045485947&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413534766663941&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413534708462651&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413534630928728&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397299141757&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397285324248&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397263402758&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397263494474&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397214797277&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397199574112&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397180729307&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397166812209&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397153673096&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397129724773&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397037024979&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397037115160&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413397025510310&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396989744785&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396972515817&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396965238280&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396955142733&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396934068421&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396913756239&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
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 15-Oct-2014PMCrecordLiving with an Aging Parent: “it was a beauti... 

 15-Oct-2014PubMedsearchCare giver AND activities... 

 15-Oct-2014PubMedsearchCare giver AND activities... 

 15-Oct-2014PubMedrecordLiving with an aging parent: "It was a beauti... 

 15-Oct-2014PubMedsearchCare giver AND activities... 

 15-Oct-2014PubMedsearchCare giver AND activities... 

 15-Oct-2014PubMedsearchCare giver AND activities... 

 14-Oct-2014PubMedsearch(care giver) AND activiti... 

 14-Oct-2014PubMedsearch((activities of daily liv... 

 14-Oct-2014PubMedsearchactivities of daily livin... 

 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396806921923&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396726883109&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396719613882&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396572565067&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396557051894&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396554141528&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413396547554353&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413291571405904&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413291280658478&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/portal/utils/pageresolver.fcgi?log$=activity&recordid=1413291238527028&absref=http://www.ncbi.nlm.nih.gov
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Uitvoering zoekstrategie in Google 

 

Zoekprofielen Aantal hits Mogelijke geschikte uitkomsten 

Mantelzorgers AND ondersteuning, in 

Nederland 

Ongeveer 475.000 

resultaten (0,17 seconden)  

 

 

Mantelzorgers AND landelijke 

beleidsstukken, in Nederland 

Ongeveer 17.300 

resultaten (0,45 seconden) 

 

www.expertisecentrummantelzorg.nl 

 

Mantelzorgers AND ondersteuning 

AND beleidsstukken van overheid, in 

Nederland 

Ongeveer 11.900 

resultaten (0,48 seconden)  

 

 

Mantelzorgers AND activiteiten, in 

Nederland 

Ongeveer 265.000 

resultaten (0,37 seconden) 

www.mezzo.nl 

Mantelzorgers AND activiteiten AND 

ondersteuning, in Nederland 

Ongeveer 519.000 

resultaten (0,30 seconden)  

 

www.mezzo.nl 

http://www.carenfonds.nl/ 

 

Mantelzorgers AND ouderen, in 

Nederland 

 

Ongeveer 383.000 

resultaten (0,38 seconden)  

‘samen zorgen voor thuiswonende ouderen’: 

http://www.fsw.vu.nl/nl/Images/Samen%20zorgen%20voor%20thuiswonende

%20ouderen%20inclusief%20cover%20def_tcm30-367126.pdf  

 

 sluit aan, of vermeld informatie over kenmerken van informele 

hulpverleners (mantelzorgers) en welke taken zij uitvoeren. Echter kunnen we 

de online verwijzing niet terugvinden op de site.  

 

Platform Ouderenzorg website: Mantelzorg en Pdf’s over interessante 

onderwerpen. http://www.platformouderenzorg.nl/screening/mantelzorg 

 

 informatiebron past niet bij informatiebehoefte 

 

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
http://www.mezzo.nl/
http://www.mezzo.nl/
http://www.carenfonds.nl/
http://www.fsw.vu.nl/nl/Images/Samen%20zorgen%20voor%20thuiswonende%20ouderen%20inclusief%20cover%20def_tcm30-367126.pdf
http://www.fsw.vu.nl/nl/Images/Samen%20zorgen%20voor%20thuiswonende%20ouderen%20inclusief%20cover%20def_tcm30-367126.pdf
http://www.platformouderenzorg.nl/screening/mantelzorg
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Expertisecentrummantelzorg 

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl  

 

Erasmus MC: bron uit 2008 (!)  

http://www.erasmusmc.nl/cs-

research/subsidies/3600331/pallasrapportgeneroinventarisatieouderen20082

70212  

Nationaal Kompas Volksgezondheid 

http://www.nationaalkompas.nl/participatie/mantelzorg/hoeveel-mensen-

verlenen-mantelzorg/  

uit de literatuur gebruikt voor deze site (sneeuwbalmethode): Boer A de, 

Klerk M de. Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar 

mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. Den Haag: SCP,2013 

 

 informatiebron past waarschijnlijk bij informatiebehoefte. Literatuurstudie 

goed bestuderen en bruikbare informatie filteren.  

Mantelzorgers AND activiteiten AND 

ouderen, in Nederland 

Ongeveer 242.000 

resultaten (0,32 seconden) 

 

 

Mantelzorgers AND beleidsstukken 

AND ondersteuning AND activiteiten 

AND ouderen, in Nederland 

Ongeveer 1.180.000 

resultaten (0,51 seconden) 

 

 

 

 

 

 

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
http://www.erasmusmc.nl/cs-research/subsidies/3600331/pallasrapportgeneroinventarisatieouderen2008270212
http://www.erasmusmc.nl/cs-research/subsidies/3600331/pallasrapportgeneroinventarisatieouderen2008270212
http://www.erasmusmc.nl/cs-research/subsidies/3600331/pallasrapportgeneroinventarisatieouderen2008270212
http://www.nationaalkompas.nl/participatie/mantelzorg/hoeveel-mensen-verlenen-mantelzorg/
http://www.nationaalkompas.nl/participatie/mantelzorg/hoeveel-mensen-verlenen-mantelzorg/
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Informele_zorg_in_Nederland
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Informele_zorg_in_Nederland
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Zoekgeschiedenis Google 

 

Zoekprofiel  tijdstip 

Gezocht naar Mantelzorgers AND 

beleidsstukken AND ondersteuning AND 

activiteiten AND ouderen, in Nederland 

11:46 

Gezocht naar Mantelzorgers AND 

activiteiten AND ouderen, in Nederland  

11:38 

SWOZ.nl - swoz.nl  11:42 

Ouderen - STUW | Stichting Welzijn en... - 

stuwwelzijn.nl  

11:42 

Gezocht naar Mantelzorgers AND ouderen, 

in Nederland  

11:25 

Samen zorgen voor thuiswonende 

ouderen... - vu.nl  

11:26 

Mantelzorg - Platform Ouderenzorg - 

platformouderenzorg.nl  

11:27 

Tweede rapportage 'Samen zorgen voor... - 

expertisecentrummantelzorg.nl  

11:30 

wensen en behoefte van ouderen en 

mantelzorge... - erasmusmc.nl  

11:32 

Hoeveel mensen verlenen mantelzorg? -... - 

nationaalkompas.nl  

11:34 

Gezocht naar Mantelzorgers AND 

activiteiten AND ondersteuning, in 

Nederland 

11:22 

Activiteiten - SWO/E - swo-epe.nl  11:23 

Nedap Carenfonds - carenfonds.nl  11:24 

Gezocht naar Mantelzorgers AND 

activiteiten, in Nederland  

11:21 

Gezocht naar Mantelzorgers AND 

ondersteuning AND beleidsstukken van 

overheid, in Nederland 

11:21 

Gezocht naar  Mantelzorgers AND 

ondersteuning AND beleidsstukken van 

overheid, in Nederland  

11:00 

Gezocht naar Mantelzorgers AND 

beleidsstukken van overheid, in Nederland  

10:59 

Gezocht naar Mantelzorgers AND 

ondersteuning AND landelijke 

beleidsstukken, in Nederland  

10:57 

Gezocht naar Mantelzorgers AND landelijke 

beleidsstukken, in Nederland  

10:57 

Gezocht naar Mantelzorgers AND 

ondersteuning AND beleidsstukken, in 

Nederland 

10:52 

Gezocht naar mantelzorgers and 10:31 
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ondersteuning, in Nederland   

Mantelzorgondersteuning - Regelhulp,... - 

regelhulp.nl    

10:28 

Gezocht naar Mantelzorgers AND 

beleidsstukken, in Nederland   

10:31 

Samen met mantelzorgers beleid opstellen... 

- expertisecentrummantelzorg.nl   

10:31 

Mantelzorgbeleid | Leven & Zorg - 

levenenzorg.nl  

10:34 

Gezocht naar Mantelzorgers AND 

ondersteuning, in Nederland   

10:30 

mantelzorgsteunpunt.nl: Steunpunt 

Mantelzorg - mantelzorgsteunpunt.nl  

10:29 

Mantelzorg - Ikz - iknlzuid.nl  10:29 

Gezocht naar mantelzorgers en 

ondersteuning, in Nederland  

10:29 

Gezocht naar Mantelzorgers AND 

ondersteuning, in Nederland 

10:26 

 

Beoordeling a.d.h.v. selectiecriteria  

Beoordelen van gevonden artikelen van Google  

 

Aan de hand van de opgestelde zoekstrategie voor Google zijn onderstaande artikelen als 

interessant en mogelijk toepasbaar ingeschat. Per artikel hebben wij de selectiecriteria 

doorlopen, om te beoordelen of het artikel daadwerkelijk relevant is.  

 

1. Boer de, A., Klerk de, M. (2013). Informele zorg in Nederland, een literatuurstudie 

naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel 

Planbureau 

 

2. Zwart-Olde, I., Jacobs, M., Broese van Groenou, M., & Wieringen van, M. (2013). 

Samen zorgen voor thuiswonende ouderen: Onderzoeksrapportage over de 

samenwerking tussen mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in de thuiszorg. 

Geraadpleegd op: http://www.fsw.vu.nl/nl/Images/Samen%20zorgen%20voor% 

20thuiswonende%20ouderen%20inclusief%20cover%20def_tcm30-367126.pdf 

 

De bovenstaande teksten voldoen aan onze selectiecriteria. Na het doorlezen van de 

individuele stukken blijkt echter dat er onvoldoende inhoudelijke informatie met betrekking tot 

het onderwerp van het project in vermeld staat. Om deze reden wordt er verder geen gebruik 

gemaakt van deze bronnen.  

 

3. Bunge, Drs. E.M.,  Kellert, Drs. I.M., Cammen van der, Dr. T.J.M., & Smilde- van de 

Doel, Drs. D.A. (2008). Zorg en Welzijn: wensen en behoefte van ouderen en 

mantelzorgers: Een kwalitatieve inventarisatie via interviews binnen GENERO. 

Rotterdam: GENERO 
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Deze bron voldoet aan bijna alle selectiecriteria. Enige waar deze bron niet aan voldoet is 

het jaartal. Er is gesteld dat de bronnen die gebruikt worden niet ouder dan 5 jaar mogen 

zijn. Tevens is er na het doorlezen van de bron gebleken dat er onvoldoende inhoudelijke 

informatie met betrekking tot het onderwerp van het project in vermeld staat. Om deze reden 

wordt er verder geen gebruik gemaakt van deze bron.  

 

4. Hassink, W.H.J., & Berg van den, B. (2011). Time-Bound Opportunity Costs of 

Informal Care: Consequences for Access to Professional Care, Caregiver Support, 

and Labour Supply Estimates (IZA Discussion Paper No. 5433). Geraadpleegd op: 

http://anon-ftp.iza.org/dp5433.pdf 

 

Bovenstaand artikel voldoet aan de selectiecriteria. De inhoud sluit aan bij het onderwerp 

van het project. Er wordt echter maar in beperkte mate uitleg gegeven over de activiteiten 

van de mantelzorgers. Wel wordt er door de auteurs duidelijk gesteld dat er volgens hen een 

gebrek bestaat in de literatuur over patronen van mantelzorgers gedurende de dag. Dit geeft 

wel aan waarom de zoektocht naar beschikbare literatuur over activiteiten van mantelzorgers 

lastig is.  

  



 

 

Bijlage 4: Mindmap interview-guide 
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Bijlage 5: Activiteiten en inhoudelijke analyses 

 

Activiteit 1:     Uitkleden op bed 

Activiteiten analyse 1 

 

HANDELINGSGEBIED:   ZELFVERZORGING 

RANDVOORWAARDEN 

- Zorgvrager is lichamelijk verzwakt en valt in de beschreven categorie 

- De fysieke omgeving moet de mantelzorger in staat stellen om adequaat en veilig te kunnen handelen 

MOGELIJKE ALTERNATIEVEN 

- Mogelijk gebruik van de papagaai 

 (Hake, 2013)  
 

 Activiteitenanalyse Aangepaste activiteitenanalyse 

OPBOUW Logische volgorde: 

- Verplaatsen naar badkamer 

- Uitkleden van bovenlichaam; 

o Shirt over het hoofd 

trekken 

o Armen een voor een 

uit het shirt. 

- Onderlichaam V1:  

o Broeksknopen en rits 

openmaken. 

o Broek (+ondergoed) 

naar beneden 

trekken 

o Benen een voor een 

uit de broek halen. 

o Sokken uittrekken 

Aangepaste volgorde: 

- Uitkleden van bovenlichaam; 

o Shirt omhoog trekken 

o Eerst een voor een armen uit het shirt halen. 

o Vervolgens het shirt over het hoofd trekken 

o Afdekken van bovenlichaam met een handdoek 

- Onderlichaam V1 (onze keuze):  

o Broeksknopen en rits openmaken. 

o Persoon billen laten opduwen van het bed (bruggetje). Eventueel met 

een hand ondersteunen onder de rug 

o Broek (+ ondergoed) over de billen naar beneden trekken 

o Zorgvrager kan terug gaan liggen op bed. 

o Broek over de benen verder uittrekken. 

o Sokken naar beneden schuiven en over de voet uittrekken 

- Onderlichaam V2:  

o Broeksknopen en rits open maken 
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   o Persoon op zijde draaien 

o De broek (+ondergoed) zover mogelijk over de billen naar beneden 

trekken 

o De persoon op de andere zijde draaien 

o De broek (+ondergoed) zover mogelijk over de billen naar beneden 

trekken. 

o De persoon terug draaien op de rug 

o Broek over de voeten uit doen. 

o Sokken naar beneden schuiven en over de voet uittrekken 

- Controleer of zorgvrager gecentreerd en comfortabel in bed ligt.  

Gebaseerd op: Flens, C., Kollaard, S. (2007) 

TIJDSDUUR Tijd: 10min 

Tijdstip: Na opstaan en voor 

naar bed gaan. 

Tijd: 20min 

Tijdstip: Afhankelijk van mantelzorger in de ochtend en in de avond. 

BENODIGDHEDEN Verbruiksmateriaal 

- / 

Gebruiksmateriaal 

- Bovenkleding 

- Onderkleding 

- Ondergoed 

 

Verbruiksmateriaal 

- / 

Gebruiksmateriaal 

- Bovenkleding 

- Onderkleding 

- Ondergoed 

- Hoog-laag bed 

DEELNEMERSEISEN Individueel/ groep 

- Individueel 

Motoriek 

- Grove en fijn motorisch 

- Grove: Uitkleden 

- Fijn: Spullen pakken 

Sensoriek 

- Voelen van kleding over de 

huid. 

Individueel/ groep 

- Individueel met hulp 

Motoriek 

- Grove en fijn motorisch zover mogelijk. 

- Grove: Uitkleden 

Sensoriek 

- Wrijving van kleding over de huid. 

Perceptie/Cognitie 

- Eigen stappenplan, handelingsplan voor zover mogelijk. Anders stappenplan 
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Perceptie/Cognitie 

- Eigen stappenplan, 

handelingsplan. 

van mantelzorger. 

Intrapersoonlijk 

- Frustratietolerantie van het niet meer zelf kunnen en je moeten overgeven aan 

een ander. Daarbij is het belangrijk dat de cliënt de eigen behoefte duidelijk 

maakt zodat hier rekening mee gehouden kan worden. 

- Proberen druk en stress te voorkomen, zodat het voor de cliënt en 

mantelzorger zo aangenaam mogelijk is. 

Interpersoonlijk 

-  Zorg voor een goede samenwerking tussen cliënt en mantelzorger. Hierbij is 

de juiste communicatie van belang. 

RUIMTE Binnen/ buiten 

- Binnen: badkamer 

Inrichting 

- Je eigen badkamer is 

hiervoor gemaakt. Geen 

verdere aanpassingen nodig. 

 

Binnen/ buiten 

- Binnen: badkamer/woonkamer, waar het bed zich bevind en genoeg plaats in 

voor de mantelzorger. 

Inrichting 

- Hoog/laag bed, met genoeg ruimte om omheen te lopen en te kunnen 

handelen van alle kanten van het bed. 

- Prikkelarm, indien nodig 

- Licht 

o Voldoende licht om te handelen.  

o Licht niet in het gezicht van de cliënt zodat deze de ruimte in kan kijken 

zonder gestoord te worden door het licht.  

o Licht moet niet de cliënt prikkelen. 

Werkvlak 

- Het bed. 

VEILIGHEID Risico’s 

- Valgevaar door haast en op 

een been staan. 

- Geen verdere risico's 

Risico's 

- Valgevaar: cliënt kan uit bed vallen 

- Over prikkeling van de cliënt: Te snel handelen, te veel/te weinig licht, te koude 

of warme ruimte. 

- Overbelasting mantelzorger, zowel lichamelijk als psychisch. 

- Agressie van de c 
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- liënt naar de mantelzorger 

POTENTIELE ZIN EN 

BELEVING 

Structuurbehoefte 

- Dagelijkse gewoonte. 

Psychische veiligheid 

- Privacy zoals je persoonlijk 

gewend bent en/of met 

medebewoners hebt 

afgesproken. 

Structuurbehoefte 

- Extra belangrijk. Je geeft de regie uit handen als cliënt. Of toch te weten wat er 

gaat gebeuren is een goede structuur van belang. 

Psychische veiligheid 

- Afspraken tussen mantelzorger en cliënt rondom privacy, bijvoorbeeld dat 1 

persoon de wastaken uitvoert en niet elke dag een andere mantelzorger. 

Appel 

- Dit is persoonlijk per cliënt. 

(Zuyd Hogeschool, z.j.)  
 

Inhoudelijke analyse activiteit 1   uitkleden op bed 

 

Stappen Ergonomie  Handplaatsingen  Sociaal  Veiligheid Point of view Voice-over 

1. Spullen verzamelen en 

ruimte inrichten 

    Shot van 

beginsituatie 

(?) 

Benoemen attributen en 

verwijzen naar 0-filmpje 

voor ruimte 

2. Mantelzorger: contact maken 

met zorgvrager 

  Rustig en 

duidelijk 

  Benoemen dat 

bejegening belangrijk is 

3. Mantelzorger: doel uitleg   Concreet en 

helder  

  Aangeven dat dit 

belangrijk is, zodat je op 

een lijn zit en het 

uiteindelijke doel van dit 

filmpje benoemen 

4. De zorgvrager ligt 

gecentreerd op de rug in bed 

   Evt. 

bedhek(ken) 

omhoog 

Shot Voice over benoemen 

5. Mantelzorger: hoog-laag bed 

op heuphoogte zetten 

Knieën licht 

gebogen, 

voeten in 

 Benoemen dat je 

het bed 

hoger/lager gaat 

 Zijaanzicht 

(zijkant 

mantelzorger 

Zie invullingen 
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schredestand 

en rechte rug 

zetten en 

lengterichting 

van het bed), 

focus op bed 

verstellen 

6. Shirt omhoog trekken Werken vanuit 

je benen, meer 

naar het 

hoofdeinde van 

het bed gaan 

staan 

Vanaf schouders 

zorgvrager onder 

de rug door het 

shirt vastpakken 

en omhoog 

trekken 

Benoemen dat je 

begint met 

uitkleden 

Vragen of de 

zorgvrager 

zoveel mogelijk 

kan meehelpen 

 Vooraanzicht: 

totaalbeeld, en 

zijaanzicht van 

werkhouding 

mantelzorger. 

 

Specifieke 

handeling: 

bovenaf onder 

de  rug in 

beeld brengen 

Zie invullingen 

7. Ene arm uit mouw halen, 

dan andere arm 

Knieën licht 

gebogen, 

voeten in 

schredestand 

en rechte rug.  

Meer werken 

vanuit het 

hoofdeinde van 

het bed 

Ondersteunen 

van arm bij 

uittrekken shirt. 

Niet bij pols 

vastpakken, maar 

‘handdruk’ geven 

 Vooraanzicht: 

totaalbeeld, en 

zijaanzicht van 

werkhouding 

mantelzorger. 

 

Specifieke 

handeling: 

shirt over 

elleboog en 

arm/hand 

brengen met 

‘handdruk’ 

Zie invullingen 

8. Shirt over het hoofd trekken  Aangeven dat het 

shirt over het 

Accessoires 

(bril) afzetten  

Vooraanzicht: 

totaalbeeld, en 
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hoofd gaat zijaanzicht van 

werkhouding 

mantelzorger. 

9. Mantelzorger: Leg een 

handdoek over 

bovenlichaam om af te 

dekken 

     Benoemen waarom 

deze stap wordt gedaan 

10. Mantelzorger: broek openen   Aangeven dat je 

verder gaat met 

het uitkleden van 

het onderlichaam 

   

11. Mantelzorger: vraag of 

zorgvrager een bruggetje 

kan maken 

Knieën licht 

gebogen, 

voeten in 

schredestand 

en rechte rug 

Kracht vanuit 

de benen 

 

- > eventueel 

ondersteunen in 

de rug van 

zorgvrager 

Mantelzorger 

vraagt dit aan de 

zorgvrager 

 Werkhouding 

van 

mantelzorger 

goed in beeld. 

Ondersteuning 

in de rug close 

up.  

- extra: verwijzen naar 

antislipmatje, techniek 

om te voorkomen dat 

voeten schuiven 

 

12. Mantelzorger: broek en 

ondergoed zover mogelijk 

naar beneden brengen 

Werkhouding 

meer vanuit 

voeteneinde 

van het bed 

   In beeld 

brengen van 

handelingen 

gericht op 

onderlichaam 

Benoemen wat de 

mantelzorger doet 

13. Zorgvrager kan billen weer 

op bed laten rusten 

  Mantelzorger 

geeft dit aan bij 

de zorgvrager 

   

14. Mantelzorger: broek verder 

over benen en voeten 

uittrekken 

  Vragen of 

zorgvrager 

zoveel mogelijk 

  Eerst het ene been, dan 

omlopen en het andere 

been 
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kan meehelpen 

(benen optillen?) 

15. Mantelzorger: sokken 

uittrekken 

     Eerst ene sok uittrekken 

dan andere sok 

16. Controleer of zorgvrager 

gecentreerd in bed ligt 

   Voice-over Eindshot: 

Vooraanzicht 

van zorgvrager 

en 

mantelzorger, 

eventueel 

bovenkant 

zijaanzicht 

(lengterichting 

van bed) voor 

positie 

zorgvrager in 

bed 

Aangeven dat activiteit 

afgerond is en 

controleer of zorgvrager 

prettig en gecentreerd 

in bed ligt 

 

Activiteit 2:  Wassen van het lichaam op bed 

Activiteiten analyse 2 

 

HANDELINGSGEBIED:   ZELFVERZORGING 

RANDVOORWAARDEN 

- Zorgvrager is lichamelijk verzwakt en valt in de beschreven categorie 

- De fysieke omgeving moet de mantelzorger in staat stellen om adequaat en veilig te kunnen handelen 

MOGELIJKE ALTERNATIEVEN 

- Gebruik van de papagaai 

- Gebruik glijzeil (Hake, 2013)  

 Activiteitenanalyse Aangepaste activiteitenanalyse 

OPBOUW Logische volgorde: Aangepaste volgorde: 
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- Spullen als 2 handdoeken, 2 washandjes, zeep/douchegel  

- Water klaarzetten 

- Zeep/douchegel klaarzetten 

- Gezicht wassen met washand en water 

- Gezicht drogen met handdoek 

- Bovenlichaam; armen wassen met water en 

zeep/douchegel 

- Washand met water spoelen en weer zeep op de washand 

doen. 

- Bovenlichaam; buik/rug wassen met dezelfde washand 

met water en zeep/douchegel 

- Bovenlichaam; armen en buik/rug drogen met handdoek 

- Onderlichaam: Benen en voeten wassen met een nieuwe 

washand met water en zeep/douchegel 

- Washand met water spoelen en weer zeep op de washand 

doen. 

- Billen wassen met dezelfde washand met water en 

zeep/douchegel 

- Onderlichaam: Benen, voeten en billen drogen met een 

nieuwe handdoek 

- Water weg laten lopen, washandjes uitknijpen en samen 

met de handdoeken ophangen om te drogen. 

- Spullen verzamelen en ruimte inrichten: 

o 4 handdoeken  

o 4 washandjes 

o Zeep/douchegel  

o 2 bakken/kommen warm (of koud water) 

- Mantelzorger contact maken met zorgvrager 

- Doel uitleggen 

- Zorgvrager ligt gecentreerd op de rug in bed 

- Mantelzorger zet hoog-laag bed op heuphoogte 

- Laat een bovenlaken of handdoek over de zorgvrager 

liggen, laat zorgvrager zoveel mogelijk actief 

meehelpen/ondersteunen 

- Gezicht wassen met washandje 

- Gezicht drogen met handdoek 

- Mantelzorger washandje wassen en nieuwe 

zeep/douchegel 

- Eerst ene arm/oksel wassen 

- Afdrogen 

- Andere arm/oksel wassen 

- Afdrogen 

- Washandje spoelen en nieuwe zeep/douchegel 

- Torso wassen  

- Afdrogen torso 

- Nieuw washandje natmaken en uitwringen 

- Wassen schaamstreek 

- Drogen schaamstreek 

- Zorgvrager draait in samenwerking met mantelzorger op 

een zijde 

- Washandje van bovenlichaam: spoelen/uitwringen en 

zeep/douchegel erop doen 
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- Wassen van de rug 

- Afdrogen van de rug 

- Nieuw washandje: natmaken en uitwringen 

- Wassen van de billen 

- Afdrogen van de billen met nieuwe handdoek 

- Zorgvrager draait in samenwerking met mantelzorger terug 

op de rug 

- Afdekken van schaamstreek met handdoek 

- Nieuw washandje: natmaken en uitwringen en 

zeep/douchegel 

- Wassen van ene been/voet en afdrogen 

- Uitspoelen washandje, zeep/douchegel erop doen 

- Wassen andere been/voet en afdrogen 

- Controleer of zorgraver gecentreerd en comfortabel in bed 

ligt. 

- Controleren of zorgvrager gecentreerd en comfortabel in 

bed ligt 

- Water opruimen, washandjes uitknijpen en samen met de 

handdoeken ophangen om te drogen. Andere spullen 

opruimen 

 (Gebaseerd op: Flens, C., Kollaard, S. 2007) 

TIJDSDUUR Tijd: 10-30min 

Tijdstip: Na opstaan of voor naar bed gaan. 

Tijd: 30min 

Tijdstip: Door afhankelijkheid van mantelzorger in de ochtend 

of in de avond. 

BENODIGDHED

EN 

Verbruiksmateriaal 

- Zeep/douchegel 

- Water 

- Deodorant 

Gebruiksmateriaal 

- 2 Handdoeken 

Verbruiksmateriaal 

- Zeep/douchegel 

- Water 

- Deodorant 

Gebruiksmateriaal 

- 2 Handdoeken 
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- 2 Washandjes 

 

- 2 Washandjes 

- Hoog-laag bed 

DEELNEMERSEI

SEN 

Individueel/ groep 

- Individueel 

Motoriek 

- Grove en fijn motorisch 

- Grove: wassen, afdrogen 

- Fijn: Spullen pakken, washand uitknijpen, zeep/douchegel 

op washand doen 

Sensoriek 

- Warm koud, voelen van water en handdoek op de huid. 

Perceptie/Cognitie 

- Eigen stappenplan, handelingsplan. 

 

Individueel/ groep 

- Individueel met 1 mantelzorger 

Motoriek 

- Grove en fijn motorisch zover mogelijk. 

- Grove: wassen, afdrogen 

- Fijn: Spullen pakken, washand uitknijpen, zeep/douchegel 

op washand doen 

Sensoriek 

- Warm koud, voelen van water en handdoek op de huid. 

Perceptie/Cognitie 

- Eigen stappenplan, handelingsplan voor zover mogelijk. 

Anders stappenplan van mantelzorger. 

Intrapersoonlijk 

- Frustratietolerantie van het niet meer zelf kunnen en je 

moeten overgeven aan een ander. Daarbij is het belangrijk 

dat de cliënt de eigen behoefte duidelijk maakt zodat hier 

rekening mee gehouden kan worden. 

- Proberen druk en stress te voorkomen, zodat het voor de 

cliënt en mantelzorger zo aangenaam mogelijk is. 

Interpersoonlijk 

- Zorg voor een goede samenwerking tussen cliënt en 

mantelzorger. Hierbij is de juiste communicatie van belang.  

RUIMTE Binnen/ buiten 

- Binnen: badkamer 

Inrichting 

- Je eigen badkamer is hiervoor gemaakt. Geen verdere 

aanpassingen nodig. 

Werkvlak 

Binnen/ buiten 

- Binnen: badkamer/woonkamer, waar het bed zich bevind 

en genoeg plaats is voor de mantelzorger. 

Inrichting 

- Hoog/laag bed, met genoeg ruimte om omheen te lopen en 

te kunnen handelen van alle kanten van het bed. 
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- Wastafel - Tafeltje of kastje waar spullen van te voren en tijdens het 

wassen op geplaatst kunnen worden, zodat ze dicht in de 

buurt zijn. 

- Prikkelarm, indien nodig 

- Licht 

o Voldoende licht om te handelen en wakker te 

worden.  

o Licht niet in het gezicht van de cliënt zodat deze de 

ruimte in kan kijken zonder gestoord te worden 

door het licht.  

o Licht moet niet de cliënt prikkelen. 

Werkvlak 

- Het bed en kastje/tafel naast het bed waar de spullen op 

staan. 

VEILIGHEID Risico’s 

- Valgevaar door mogelijk water en haast. 

- Geen verdere risico's 

Risico's 

- Valgevaar: cliënt kan uit bed vallen 

- Over prikkeling van de cliënt: Te snel handelen, te veel/te 

weinig licht, te koud of warm water. 

- Overbelasting mantelzorger, zowel lichamelijk als 

psychisch. 

- Agressie van de cliënt naar de mantelzorger 
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POTENTIELE 

ZIN EN 

BELEVING 

Structuurbehoefte 

- Dagelijkse gewoonte. 

Psychische veiligheid 

- Privacy zoals je persoonlijk gewend bent en/of met 

medebewoners hebt afgesproken. 

Structuurbehoefte 

- Extra belangrijk. Je geeft de regie uit handen als cliënt. Of 

toch te weten wat er gaat gebeuren is een goede structuur 

van belang. 

Psychische veiligheid 

- Afspraken tussen mantelzorger en cliënt rondom privacy, 

bijvoorbeeld dat 1 persoon de wastaken uitvoert en niet 

elke dag een andere mantelzorger. 

Appel 

- Dit is persoonlijk per cliënt. 

(Zuyd Hogeschool, z.j.)  
 

Inhoudelijke analyse activiteit    wassen van het lichaam op bed 

 

Stappen Ergonomie  Handplaatsingen  Sociaal  Veiligheid Point of view Voice-over 

3. Spullen verzamelen en 

ruimte inrichten 

    Shot van 

beginsituatie 

(?) 

Benoemen attributen 

en verwijzen naar 0-

filmpje voor ruimte 

4. Mantelzorger: contact 

maken met zorgvrager 

  Rustig en 

duidelijk 

  Benoemen dat 

bejegening belangrijk 

is 

5. Mantelzorger: doel uitleg   Concreet en 

helder  

  Aangeven dat dit 

belangrijk is, zodat je 

op een lijn zit en het 

uiteindelijke doel van 

dit filmpje benoemen 

6. De zorgvrager ligt 

gecentreerd op de rug in 

bed 

   Evt. 

bedhek(ken) 

omhoog 

Shot Voice over benoemen 
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7. Mantelzorger: hoog-laag 

bed op heuphoogte zetten 

Knieën licht 

gebogen, voeten 

in schredestand 

en rechte rug 

 Benoemen dat je 

het bed 

hoger/lager gaat 

zetten 

 Zijaanzicht 

(zijkant 

mantelzorger 

en 

lengterichting 

van het bed), 

focus op bed 

verstellen 

Zie invullingen 

8. Mantelzorger doet een 

bovenlaken of handdoek 

over de cliënt om af te 

dekken en laat de 

zorgvrager actief 

meehelpen/ondersteunen 

Knieën licht 

gebogen, voeten 

in schredestand 

en rechte rug 

    Benoemen: dat dit de 

laatste stap is van 

uitkleden 

 

Benoemen dat je 

zoveel mogelijk 

ondersteuning van 

zorgvrager wilt 

stimuleren tijdens de 

activiteit. Maak een 

afweging hierin of 

deze energie dan 

nuttig besteed wordt.  

    

9. Mantelzorger: Gezicht 

wassen met washandje en 

water 

Knieën licht 

gebogen, voeten 

in schredestand 

en rechte rug 

 Vragen of 

zorgvrager zelf 

gezicht kan en 

wil wassen 

Houd rekening 

met 

accessoires, 

zoals bril en 

temperatuur 

van water 

Vooraanzicht: 

niet een hele 

close up, maar 

semi close up 

Washandje goed 

uitwringen, vragen of 

zorgvrager zelf wil/kan 

wassen en 

accessoires, zelfde 

geldt voor afdrogen 

10. Mantelzorger: Gezicht 

drogen met handdoek 

 Vragen of 

zorgvrager zelf 

gezicht kan en 

wil afdrogen 

11. Mantelzorger: (washandje Handvattingen: Mantelzorger  Vooraanzicht: Hoofdeinde hand = 
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spoelen en zeep/douchegel 

erop doen) eerst ene arm 

en oksel wassen en 

afdrogen 

‘handdruk’  geeft aan dat hij 

het overneemt 

handvattingen 

en techniek 

van 

wassen/drogen 

goed in beeld 

brengen 

washandje (uitleg 

nodig: mailen) 

 

‘Wij kiezen er nu voor 

om het over te nemen, 

zelf kunt u de 

inschatting maken of in 

overleg beslissen of 

zorgvrager nog 

meehelpt’ 

12. Mantelzorger: (washandje 

spoelen en zeep/douchegel 

erop doen) omlopen naar 

andere zijde, dan andere 

arm en oksel wassen en 

afdrogen 

 

13. Mantelzorger: (washandje 

met water spoelen en weer 

zeep op het washandje 

doen) torso wassen met 

washandje  

Knieën licht 

gebogen, voeten 

in schredestand 

en rechte rug 

 Aangeven dat je 

de buik gaat 

wassen 

 Vooraanzicht 

semi close up 

 

14. Mantelzorger: torso drogen 

met handdoek 

    

15. Mantelzorger: (nieuw 

washandje nat maken en 

uitwringen) schaamstreek 

wassen 

pop gebruiken 

Knieën licht 

gebogen, voeten 

in schredestand 

en rechte rug 

 Aangeven dat je 

de schaamstreek 

gaat wassen 

Erop letten dat 

het water/ 

washandje niet 

te heet is.  

Close up van 

de specifieke 

handelingen 

op de 

verzorgings-

pop 

Weergeven 

van specifieke 

handelingen 

Uitleg geven m.b.t. 

pop man en vrouw en 

specifieke handelingen  

16. Mantelzorger: Afdrogen van 

de schaamstreek 

 

   

17. Mantelzorger: draait in 

samenwerking met de 

zorgvrager op een zijde 

    Laten zien van 

bedhek 

vastpakken en 

handvattingen 

Aangeven dat techniek 

van draaien in ander 

filmpje terugkomt 
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van 

mantelzorger 

op knie en 

schouder, 

techniek een 

knie buigen 

etc.  

Mantelzorger: (pakt washandje 

van bovenlichaam) spoelt 

washandje met water uit en 

doet zeep/douchegel erop 

      

18. Mantelzorger: wast de rug 

 

Uitgangshouding: 

wast met 

hoofdeinde hand 

de rug 

Houd een hand op 

schouderblad van 

zorgvrager om 

terugrollen te 

voorkomen/contact 

houden 

Geeft aan dat je 

de rug gaat 

wassen 

Ene kant 

bedhek 

omhoog voor 

vastpakken en 

doorrollen te 

voorkomen 

Houding 

mantelzorger, 

handplaatsing 

duidelijk laten 

zien 

Zie ingevulde 

categorieën 

19. Mantelzorger: afdrogen van 

de rug 

 

Uitgangshouding: 

droogt met 

hoofdeinde hand 

de rug 

Geeft aan dat je 

de rug gaat 

afdrogen 

20. Mantelzorger: (pakt nieuw 

washandje met water/ 

uitwringen) wast de billen 

van zorgvrager 

pop gebruiken 

Uitgangshouding: 

wast met 

voeteneinde 

hand de billen 

houd een hand op 

(bovenkant) heup 

van de zorgvrager 

om terugrollen te 

voorkomen/contact 

houden 

Aangeven dat je 

de billen gaat 

wassen 

21. Mantelzorger: (pakt nieuwe 

handdoek) droogt de billen 

af 

Aangeven dat je 

de billen gaat 

afdrogen 

22. Mantelzorger: draait in 

samenwerking met 

zorgvrager terug op de rug 

    Laten zien van 

bedhek 

loslaten en 

Aangeven dat techniek 

van draaien in ander 

filmpje terugkomt 
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en dekt schaamstreek af 

met handdoek 

 

vastpakken 

hand 

mantelzorger 

etc.  

23. Mantelzorger: (nieuw 

washandje met water/ 

uitwringen en zeep/ 

douchegel) wassen van ene 

been/voet en afdrogen 

Uitgangshouding: 

been niet of zo 

min mogelijk 

optillen i.v.m. 

belasting 

Als je het been 

een beetje wilt 

optillen, 

onderlangs en niet 

bovenlangs 

Aangeven dat je 

benen gaat 

wassen/afdrogen 

 Houding 

mantelzorger, 

handplaatsing 

duidelijk laten 

zien 

Semi close 

ups? 

Zie ingevulde 

categorieën  

24. Mantelzorger: (washandje 

uitspoelen/uitwringen en 

zeep/douchegel) wassen 

van andere been/voet en 

afdrogen 

 

25. Controleer of zorgvrager 

gecentreerd in bed ligt 

   Voice-over Eindshot: 

Vooraanzicht 

van zorgvrager 

en 

mantelzorger, 

eventueel 

bovenkant 

zijaanzicht 

(lengterichting 

van bed) voor 

positie 

zorgvrager in 

bed 

Aangeven dat activiteit 

afgerond is en 

controleer of 

zorgvrager prettig en 

gecentreerd in bed ligt  

 

 

24. Water opruimen, 

washandjes uitknijpen en 

samen met de handdoeken 

     Benoemen: opruimen -

water opruimen, 

washandjes uitwringen 
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ophangen om te drogen. 

Andere spullen opruimen 

en samen met de 

handdoeken ophangen 

om te drogen. En 

andere spullen 

opruimen. 

 

Activiteit 3:    Aankleden op bed 

Activiteiten analyse 3 

 

HANDELINGSGEBIED:   ZELFVERZORGING, PRODUCTIVITEIT, ONTSPANNING 

RANDVOORWAARDEN 

- Zorgvrager is lichamelijk verzwakt en valt in de beschreven categorie 

- De fysieke omgeving moet de mantelzorger in staat stellen om adequaat en veilig te kunnen handelen 

MOGELIJKE ALTERNATIEVEN 

- Gebruik van de papagaai 

- Gebruik glijzeil 

(Hake, 2013)  
 

 Activiteitenanalyse Aangepaste activiteitenanalyse 

OPBOUW Logische volgorde: 

- Spullen als boven en onderkleding pakken  

- Aankleden bovenlichaam v1 

o Armen een voor een in (ondergoed +) 

shirt steken 

o Shirt over het hoofd trekken 

o Shirt naar beneden trekken. 

- Deodorant gebruiken 

- Aankleden onderlichaam V1 

o Benen een voor een in (ondergoed +) 

broek steken. 

Aangepaste volgorde: 

- Spullen verzamelen en ruimte inrichten 

- Mantelzorger contact maken met zorgvrager 

- Doel uitleggen 

- Zorgvrager ligt gecentreerd op de rug in bed 

- Mantelzorger zet hoog-laag bed op 

heuphoogte 

- Indien gewenst deodorant aanbrengen 

- Aankleden bovenlichaam V1 

o Beide armen een voor een in de 

mouwen steken. 
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o (Ondergoed +) broek omhoog trekken 

o Broeksknopen en rits sluiten. 

o Shirt over het hoofd trekken 

o Persoon laten zitten en het shirt naar 

beneden trekken. 

- Aankleden bovenlichaam V2 (onze keus): 

o Ene arm in mouw steken 

o Shirt over het hoofd trekken 

o Andere arm in mouw steken 

o Shirt zover mogelijk naar beneden 

trekken.  

- Aankleden onderlichaam V1 

o (Ondergoed +) broek over ene been 

trekken 

o Andere been in (ondergoed +) 

broekspijp schuiven 

o (Ondergoed +) broek zo hoog mogelijk 

aantrekken, zodat de broekspijpen al zo 

hoog mogelijk aangetrokken zijn en je 

dadelijk genoeg ruimte hebt. 

o Persoon billen omhoog laten tillen, 

eventueel ondersteunen met een hand 

in de rug. 

o (Ondergoed +) broek over billen 

trekken. 

o Broeksknopen en rits sluiten. 

o Kussentje onder de kuit leggen  

o Sokken oprollen  

o Sok om de voet trekken  

o Sokken op trekken en om de voet 

trekken  

- Aankleden onderlichaam V2 (onze keus): 

o (Ondergoed +) broek over ene been 
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trekken 

o Andere been in broekspijp schuiven 

o (Ondergoed +) broek zo hoog mogelijk 

aantrekken, zodat de broekspijpen al te 

hoog aangetrokken zijn en je dadelijk 

genoeg ruimte hebt 

o Zorgvrager in samenwerking met 

mantelzorger op de zijde draaien  

o (ondergoed +) broek en bovenkleding 

aan die zijde zover mogelijk goed doen 

o Zorgvrager in samenwerking met 

mantelzorger naar andere zijde draaien 

(doorrollen) 

o Kleding (die zijde) in zijn geheel goed 

trekken 

o Zorgvrager in samenwerking met 

mantelzorger terugdraaien in ruglig 

o Kleding goed doen, evt. sluiten 

broeksknopen/rits 

o Sokken aantrekken, eerst ene voet, 

omlopen, dan andere voet 

o Schoenen aantrekken, eerst ene voet, 

omlopen, dan andere voet 

Gebaseerd op: Flens, C., Kollaard, S. (2007) 

TIJDSDUUR Tijd: 10min 

Tijdstip: Na opstaan en voor naar bed gaan. 

Tijd: 20min 

Tijdstip: Afhankelijk van mantelzorger in de 

ochtend en in de avond. 

BENODIGDHEDEN Verbruiksmateriaal 

- Deodorant 

 

Gebruiksmateriaal 

Verbruiksmateriaal 

- Deodorant 

 

Gebruiksmateriaal 
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- Bovenkleding 

- Onderkleding 

- Ondergoed 

- Bovenkleding 

- Onderkleding 

- Ondergoed 

- Hoog-laag bed 

?DEELNEMERSEISEN Individueel/ groep 

- Individueel 

Motoriek 

- Grove en fijn motorisch 

- Grove: Aankleden 

- Fijn: Spullen pakken, deodorant gebruik 

Sensoriek 

- Voelen van kleding over de huid. 

Perceptie/Cognitie 

- Eigen stappenplan, handelingsplan. 

Individueel/ groep 

- Individueel met hulp 

Motoriek 

- Grove en fijn motorisch zover mogelijk. 

- Grove: Aankleden 

- Fijn: deodorant gebruik 

Sensoriek 

- Wrijving van kleding over de huid. 

Perceptie/Cognitie 

- Eigen stappenplan, handelingsplan voor zover 

mogelijk. Anders stappenplan van 

mantelzorger. 

Intrapersoonlijk 

- Frustratietolerantie van het niet meer zelf 

kunnen en je moeten overgeven aan een 

ander. Daarbij is het belangrijk dat de cliënt de 

eigen behoefte duidelijk maakt zodat hier 

rekening mee gehouden kan worden. 

- Proberen druk en stress te voorkomen, zodat 

het voor de cliënt en mantelzorger zo 

aangenaam mogelijk is. 

Interpersoonlijk 

- Zorg voor een goede samenwerking tussen 

cliënt en mantelzorger. Hierbij is de juiste 

communicatie van belang. 

RUIMTE Binnen/ buiten Binnen/ buiten 
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- Binnen: badkamer 

Inrichting 

- Je eigen badkamer is hiervoor gemaakt. Geen 

verdere aanpassingen nodig. 

 

- Binnen: badkamer/woonkamer, waar het bed 

zich bevind en genoeg plaats in voor de 

mantelzorger. 

Inrichting 

- Hoog/laag bed, met genoeg ruimte om omheen 

te lopen en te kunnen handelen van alle 

kanten van het bed. 

- Tafeltje of kastje waar spullen van te voren en 

tijdens het wassen op geplaatst kunnen 

worden, zodat ze dicht in de buurt zijn. 

- Prikkelarm, indien nodig 

- Licht 

o Voldoende licht om te handelen.  

o Licht niet in het gezicht van de cliënt 

zodat deze de ruimte in kan kijken 

zonder gestoord te worden door het 

licht.  

o Licht moet niet de cliënt prikkelen. 

Werkvlak 

- Het bed en kastje/tafel naast het bed waar de 

spullen op staan. 

VEILIGHEID Risico’s 

- Valgevaar door haast en op een been staan. 

- Geen verdere risico's 

Risico's 

- Valgevaar: cliënt kan uit bed vallen 

- Over prikkeling van de cliënt: te snel handelen, 

te veel/te weinig licht, te koude of warme 

ruimte. 

- Overbelasting mantelzorger, zowel lichamelijk 

als psychisch. 

- Agressie van de cliënt naar de mantelzorger 

POTENTIELE ZIN EN BELEVING Structuurbehoefte Structuurbehoefte 
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- Dagelijkse gewoonte. 

Psychische veiligheid 

- Privacy zoals je persoonlijk gewend bent en/of 

met medebewoners hebt afgesproken. 

 

- Extra belangrijk. Je geeft de regie uit handen 

als cliënt. Of toch te weten wat er gaat 

gebeuren is een goede structuur van belang. 

Psychische veiligheid 

- Afspraken tussen mantelzorger en cliënt 

rondom privacy, bijvoorbeeld dat 1 persoon de 

wastaken uitvoert en niet elke dag een andere 

mantelzorger. 

Appel 

- Dit is persoonlijk per cliënt. 

(Zuyd Hogeschool, z.j.)  
 

Inhoudelijke analyse activiteit 3   aankleden op bed 

 

Stappen Ergonomie  Handplaatsingen  Sociaal  Veiligheid Point of view Voice-over 

1. Spullen verzamelen en 

ruimte inrichten 

    Shot van 

beginsituatie 

(?) 

Benoemen attributen 

en verwijzen naar 0-

filmpje voor ruimte 

2. Mantelzorger: contact 

maken met zorgvrager 

  Rustig en 

duidelijk 

  Benoemen dat 

bejegening belangrijk 

is 

3. Mantelzorger: doel uitleg   Concreet en 

helder  

  Aangeven dat dit 

belangrijk is, zodat je 

op een lijn zit en het 

uiteindelijke doel van 

dit filmpje benoemen 

4. De zorgvrager ligt 

gecentreerd op de rug in 

bed 

   Evt. 

bedhek(ken) 

omhoog 

Shot Voice over benoemen 

5. Mantelzorger: hoog-laag Knieën licht  Benoemen dat je  Zijaanzicht Zie invullingen 
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bed op heuphoogte zetten gebogen, voeten 

in schredestand 

en rechte rug 

het bed 

hoger/lager gaat 

zetten 

(zijkant 

mantelzorger 

en 

lengterichting 

van het bed), 

focus op bed 

verstellen 

6. Mantelzorger: indien 

gewenst deodorant 

aanbrengen 

  Aangeven dat je 

deodorant 

aanbrengt 

(koud!) 

  Benoemen in voice-

over ook de vrijheid 

van het moment 

7. Mantelzorger: arm door 

een mouw steken 

Knieën licht 

gebogen, voeten 

in schredestand 

en rechte rug.  

Meer werken 

vanuit het 

hoofdeinde van 

het bed 

Ondersteunen van 

arm bij aantrekken 

shirt. Niet bij pols 

vastpakken, maar 

‘handdruk’ geven 

Handelingen 

benoemen 

 Vooraanzicht: 

totaalbeeld, en 

zijaanzicht van 

werkhouding 

mantelzorger. 

 

Specifieke 

handeling: shirt 

over elleboog 

en arm/hand 

brengen met 

‘handdruk’ 

Benoemen dat 

hemd/onderbroek, trui 

extra’s op dezelfde 

manier aangetrokken 

kunnen worden 

8. Mantelzorger: shirt over 

hoofd trekken 

 

9. Mantelzorger: andere arm 

door mouw steken 

 

10. Mantelzorger: shirt zo ver 

als mogelijk naar beneden 

(goed) trekken 

Uitgangshouding: 

ter hoogte van 

heupen 

zorgvrager 

   In beeld 

brengen van 

handeling. 

Semi close 

up? 

Benoemen 

11. Mantelzorger: broek over 

ene been trekken, zo hoog 

Uitgangshouding: 

omlopen, 

 Aangeven wat je 

doet 

 Technieken/ 

handelingen 

Zie ingevulde 

categorieën 
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mogelijk aanbrengen verplaatsen naar 

voeteneinde van 

het bed 

laten zien 

12. Mantelzorger: broek over 

andere been trekken, zo 

hoog mogelijk aanbrengen 

    

13. Mantelzorger: in 

samenwerking met 

zorgvrager op een zijde 

draaien 

    Laten zien van 

bedhek 

vastpakken en 

handvattingen 

van 

mantelzorger 

op knie en 

schouder, 

techniek een 

knie buigen 

etc.  

Aangeven dat techniek 

van draaien in ander 

filmpje terugkomt 

14. Mantelzorger: 

Onderkleding en 

bovenkleding goed trekken 

(een kant), zo netjes 

mogelijk aantrekken 

Uitgangshouding: 

ter hoogte van 

heupen 

zorgvrager 

   In beeld 

brengen van 

handeling. 

Semi close 

up? 

Benoemen 

15. Mantelzorger: in 

samenwerking met 

zorgvrager op andere zijde 

draaien (doorrollen) 

    Laten zien van 

bedhek 

vastpakken en 

handvattingen 

van 

mantelzorger 

op knie en 

schouder, 

techniek een 

knie buigen 

Aangeven dat techniek 

van draaien in ander 

filmpje terugkomt 
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etc.  

16. Mantelzorger: 

onderkleding en 

bovenkleding (andere 

kant) in zijn geheel goed 

doen 

Uitgangshouding: 

ter hoogte van 

heupen 

zorgvrager 

   In beeld 

brengen van 

handeling. 

Semi close 

up? 

Benoemen ingevulde 

categorieën  

17. Mantelzorger: in 

samenwerking met 

zorgvrager terug in ruglig 

Zie punt 15 

18. Mantelzorger: kleding 

goed doen en eventueel 

sluiten van 

broek/blouse/knopen e.d. 

Uitgangshouding: 

ter hoogte van 

heupen 

zorgvrager 

   In beeld 

brengen van 

handeling. 

Semi close 

up? 

Benoemen ingevulde 

categorieën  

19. Mantelzorger: sokken 

aantrekken (eerst ene, 

omlopen, dan andere voet) 

Uitgangshouding; 

vanuit 

voeteneinde 

werken 

 Benoemen wat 

je doet 

 In beeld 

brengen van 

handeling. 

Semi close 

up? 

Alternatief: eventueel 

kussen onder kuiten 

dat hakken vrij liggen 

(tilmoment minder) 

 

20. Mantelzorger: schoenen 

op bed aanbrengen (eerst 

ene kant, omlopen, andere 

kant) 
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Bijlage 6: Interview-guide  mixed method: gedeeltelijk-gestructureerd interview 

 

Inleiding 

Door middel van een interview is geïnventariseerd of de instructiefilmpjes de mantelzorgers 

ondersteunen bij het doeltreffender en efficiënter uitvoeren van dagelijkse handelingen met 

betrekking tot het verplaatsen en verzorgen op bed. Daarnaast is er geïnventariseerd of de 

mantelzorgers verbetertips hadden op de technische, praktische en gebruiksvriendelijke 

aspecten.  

 

Om een goede interview-guide op te zetten, zijn het Basisboek Interviewen (Baarda, Goede & 

Meer-Middelburg, 2007) en Dit is onderzoek! (Baarda, 2009) gebruikt. De inhoud van de 

interviews is bepaald door de resultaten van de onderzoeksvraag, waarbij de focusgroep een 

groot aandeel had. Met behulp van een proefafname zijn deze topics gecontroleerd op 

bruikbaarheid en volledigheid. De ervaringen uit deze proefafname zijn verwerkt in de 

definitieve interview-guide.  

 

Keuze voor interview 

Er is gekozen voor een gedeeltelijk-gestructureerd interview. Dit is een combinatie van 

kwalitatieve en kwantitatieve methode, ook wel mixed method genoemd. De voordelen van 

een gedeeltelijk-gestructureerd interview zijn dat met behulp van doorvragen de 

achterliggende ideeën en meningen gedetailleerd naar voren komen (Baarda, 2009) (Baarda, 

De Goede, & van der Meer-Middelburg, 2007). Voor het project is het belangrijk om een 

eenduidige conclusie te formuleren en te verwerken in de aanbevelingen. Om deze reden 

wordt het gedeeltelijk-gestructureerd interview aangevuld met meer gesloten vragen. 

 

Onderbouwing: 

Bij de focusgroep is gekozen voor een groepsbijeenkomst om meer diepgang te krijgen en de 

mantelzorgers elkaar te laten inspireren. Binnen de evaluatie wordt gekozen voor individuele 

interviews, omdat de persoonlijke meningen voor de aanbevelingen belangrijk zijn. Om een 

persoonlijke mening te krijgen is van belang dat de mantelzorger zo min mogelijk beïnvloed 

word door anderen.  

De onderzoeksvraag is uitgevoerd, met als resultaat de inhoud voor de instructiefilmpjes. De 

techniek en gebruiksvriendelijkheid van de instructiefilmpjes zijn vertaald in topics welke 

antwoord op de vraagstelling geven. De topics zijn de grove lijnen van het interview, deze 

hebben geleid tot onderstaande keuzes als interviewvorm: 

 Mondelinge afname; 

 Face to face interviewen; 

 Individueel interviewen.  

Deze interviewvorm is respondentvriendelijk. De interviewer kan direct zien of de 

geïnterviewde de vragen begrijpt en doorvragen waar nodig. Het beantwoordingproces kan bij 

een individueel, mondeling face to face interview gecontroleerd worden. Hierbij moet de 

objectiviteit gewaarborgd worden. Er wordt een beroep gedaan op de kwaliteiten van de 

interviewers. De vaardigheden, zoals gesprekstechnieken, opstelling in de ruimte en 

professioneel gedrag, die ontwikkeld zijn gedurende de opleiding ergotherapie komen hierbij 

van pas. Bij bovenstaande interviewvorm is sprake van een langere afname en 

verwerkingstijd. Dit is meegenomen binnen de planning, maar niet gezien als een 

belemmerende factor. (Baarda, 2009) 
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Tijdens de focusgroep is gebleken dat de respondenten behoefte hebben aan hulp bij 

antwoordmogelijkheden, daarom is voor een gedeeltelijk gestructureerd interview gekozen. De 

vragen zijn vooraf vastgesteld en in een vaste volgorde geplaatst. Dit zorgt tijdens de afname 

van het interview voor meer structuur. Dit betekent dat de interviews makkelijker af te nemen 

zijn en de verkregen antwoorden allen als bruikbaar gezien worden (Baarda, Goede & Meer-

Middelburg, 2007).  

 

Topics naar aanleiding van focusgroep: 

- Technisch 

 Afleidende factoren in filmpje (beeld en geluid) 

 Juiste opsplitsing/samenvoeging van handelingen in filmpjes? 

 Toegankelijkheid: 

 Benaderbare bron 

 Juiste bestandstype 

 Voice-over (uitleg): 

 Toegevoegde waarde? 

 Begrip en uitleg van de handelingen 

 Tutoyeren wel/niet, storend? 

 Weergave/in beeld brengen handelingen, duidelijk? 

- Gebruiksvriendelijk 

 Handelingen/activiteiten herkenbaar? 

 Instructie en handelingen bruikbaar? 

 Zijn na filmpjes handelingen/activiteiten toepasbaar/generaliseerbaar? 

 Missen/ontbreken er onderdelen/(deel)handelingen? 

 

Eisen aan deelnemers interview: 

- Ervaring met mantelzorg in het heden of verleden 

- Deelname aan focusgroep 

 

Evaluatievraag: Interview-guide instructiefilmpjes 

 

Introductie:  

- Voorstellen  

- Duur interview & anonimiteit 

- Doeluitleg van interview 

- Wat gebeurt er met de gegevens van interview? 

- Wenst u uitkomsten te ontvangen? 

- Checken of de instructiefilmpjes bekeken zijn 

- Persoonskenmerken inventariseren  

o Leeftijd 

o Geslacht 

o Mantelzorgtaken 

o Leefsituatie (partner/kinderen) 

o Woonsituatie 

 

1. Binnen het project verstaan we onder mantelzorg, de zorg voor een naaste, partner of 

vriend met beperkingen of gezondheidsproblemen. De zorg kan bestaan uit verschillende 
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taken, bijvoorbeeld huishoudelijke taken, maar ook verzorgende taken zoals wassen en 

aankleden. Kunt u zich daarin vinden?  

 

2. We hebben de instructiefilmpjes aan u gegeven. Heeft u de filmpjes kunnen bekijken?  

Ja  Kunt u aangeven of de instructiefilmpjes bruikbaar waren voor u? Daarmee word 

bedoeld of u ze heeft kunnen vinden, openen en bekijken.  

  Zo ja: beschrijf eens waarom…, vertel waarbij… 

  Zo nee: waarom niet, wat mist u? 

Nee  Kunt u aangeven waarom u de instructiefilmpjes niet hebt kunnen bekijken? 

-  Ligt de oorzaak bij: 

 Vaardigheden 

 PC 

 Internet 

 

3. Is een website voor u een praktische manier om de instructiefilmpjes te bekijken? 

(toegankelijkheid) 

Ja  wat voor een soort website? Samen beter thuis site, Youtube of via een link? 

Nee  liever op een dvd/app 

 

4. Bij het zoeken van de instructiefilmpjes worden zoekwoorden gebruikt. Als u de filmpjes op 

internet zou gaan zoeken, welke woorden zou u dan intypen? 

 Met internet wordt bedoeld google.nl 

 

5. Er is met zorg nagedacht over de inhoud en vormgeving van de filmpjes. De keuzes die 

hiervoor gemaakt zijn dienen ondersteunend te zijn.  

Kunt u beschrijven of de inhoud van de filmpjes u geholpen hebben bij de zorgtaken? 

 Sluiten de activiteiten bij uw zorgtaken aan? 

 

6. Er is gekozen om de instructies mondeling en beeldend uit te leggen. Eerst willen we 

graag uw mening over hoe de handelingen in beeld zijn gebracht. Wat vindt u van deze 

instructies? 

Deelhandelingen duidelijk in beeld? 

Hulpmiddelen duidelijk in beeld + instructie hiervan? 

Handplaatsingen/voeten/houding mantelzorger duidelijk in beeld? 

 

7. Een belangrijke waarde voor een instructiefilmpje is een duidelijke mondelinge toelichting.  

Welke waarde heeft de mondelinge uitleg voor u? 

Duidelijke uitleg, begreep u alles wat er gezegd werd (vaktermen?) 

Verstaanbaar (prettige stem, volume(balans setnoise), tempo) 

 

8. Uit het groepsgesprek kwam naar voren dat sfeer een belangrijk aspect is. Wat vindt u van 

de algemene sfeer van het instructiefilmpje?  

Vindt u de band tussen de mantelzorger en zorgvrager goed weergegeven? 

Vindt u de filmomgeving realistisch? 

Wat vindt u wel of niet storend? 

 

9. Naast de sfeer zijn we ook benieuwd of er andere opvallende factoren zijn. 

Zijn er storende en/of afleidende factoren in de instructiefilmpjes? 
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 Ruimte en achtergrond 

 Geluid(en) 

 Kleuren 

 Houding/gedrag van acteurs 

 Voice-over 

 

10. Als u het instructiefilmpje zou mogen vormgeven wat zou u er dan nog in verwerken? 

Technische eisen 

Gebruiksvriendelijkheid 

 

11. Als u uw mening in een cijfer zou moeten uitdrukken, welk cijfer zou u dan geven 

Score van 1 tot 10. 1 heel slecht, 10 het beste. 

Score: .. 

 

 

 

 

Bedankt voor uw medewerking!!! 
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Bijlage 7: Checklijst filmdag 

Actie Uitgevoerd? 

Voorbereiding filmdag: 

Contract opstellen met betrokken partijen  

Aanbevelingen (scriptie) meenemen in voorbereiding  

Thema kiezen voor het instructiefilmpje  

Onderbouwen van de handelingen en instructies met literatuur en deskundigen  

Rekening houden met doelgroep, het niveau van de content en de digitale 

(leer)omgeving (Simons, z.j.) 

 

Literatuur zoeken over de uitvoer van de zorghandeling  

Eventueel bestaande instructiefilmpjes van de zorghandeling kritisch bekijken om 

inspiratie op te doen en verbeterpunten te observeren.  

 

Activiteiten analyse van de zorghandeling maken  

Inhoudelijke analyse van de zorghandeling maken  

Shotlist maken samen met cameravrouw  

Filmdag plannen. Plan niet te veel instructiefilmpjes op 1 dag, het kost meer tijd dan 

je denkt. 

 

 De datum  

 Tijd  

 Filmlocatie en set organiseren  

 Eten en drinken  

 Dagplanning maken (pauzes)  

 Beschrijven van rekwisieten/benodigdheden   

 Benodigdheden/rekwisieten verzamelen   

 Acteurs zoeken en selecteren  

Toestemmingsformulier voor plaatsing op internet laten ondertekenen door 

betrokkenen 

 

Vooraf een bespreking/vergadering met betrokkenen over inhoud en gang van zaken 

voor de opnamedag 

 

Tijdens filmdag: 

Rekwisieten meenemen  

Ruimte inrichten  

Zorg voor een rustige werkomgeving! Neem op tijd pauze.   

Selecteer het (maximaal) aantal personen die aanwezig zijn:   

 De acteurs voor desbetreffend instructiefilmpje  

 De cameravrouw   

 Personen (max.2) die de inhoud bewaken  

Zorg voor een veilige (werk)omgeving   

Inhoud is vooraf besproken en vastgelegd. Op de filmdag niet (veel) afwijken van 

deze inhoud. Dit scheelt veel tijd en acteurs hebben zich met behulp van deze 

inhoud voorbereid.  

 

Veranderingen in de shotlist noteren. Dit ondersteunt tijdens het monteren  

Afronding filmdag: 

Een duidelijke deadline afspreken wanneer de filmpjes gepubliceerd worden.  

Samen de montage van de instructiefilmpjes bespreken om de inhoud te bewaken.  

Voice- over samen schrijven.   

De filmpjes kritisch bekijken en zo nodig shots aanpassen  

 


