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Wat is mantelzorg en hoe 
zou mindfulness iets voor 
deze doelgroep kunnen 
betekenen? 

Mantelzorgers 

Sinds de vorige nieuwsbrief in januari zijn we 
druk bezig geweest.  

De eerste opzet van het mindfulness trainings 
protocol is voorgelegd aan experts op het 
gebied van dementie en aan een aantal ervaren 
mindfulness trainers.  

Daarnaast hebben we Kim van Oorsouw, yoga 
docente en universitair docent aan Maastricht 
University, betrokken bij het samenstellen van 
bewegingsoefeningen voor in de training.  

In deze nieuwsbrief geven we een voorbeeld 
van een bewegingsoefening en hebben we ook 
weer een boekentip. Daarnaast staan we stil bij 
het perspectief van de mantelzorgers. 

In samenwerking met 

www.tandemproject.nl	  
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	  Mindful Bewegen Kat – Koe Oefening 

Boekentip 
Loving Someone Who Has Dementia:  
How to Find Hope While Coping with Stress and Grief 

 Pauline Boss 
Dit Engelstalige boek is geschreven voor iedereen die zorgt voor iemand 
met dementie. Het richt zich op de veranderende relatie met de persoon 
met dementie. De auteur biedt een theoretisch kader voor het verlies van 
de bestaande relatie, staat stil bij het herkennen van stress bij de 
mantelzorger en manieren om met deze stress om te gaan en geeft 
adviezen over hoe te leven met de onzekerheid die een diagnose dementie 
bij een naaste met zich mee brengt. 

Bewegen met aandacht is een onderdeel van de 
mindfulness training. Voor de oefeningen wordt 
gebruikt gemaakt van yoga houdingen. Tijdens 
het doen van bewegingsoefeningen is er 
aandacht voor het lichaam als geheel. Wanneer je 
merkt dat je gedachten afdwalen, breng je de 
aandacht weer terug naar de lichamelijke 
sensaties. Je bent bewust van je ademhaling.  
 
Probeer zelf deze oefening te doen door deze 
instructies te volgen: 
 

1. Ga op handen en knieën zitten.  
Handen recht onder je schouders en de 
knieën iets uit elkaar, recht onder de 
heupen. 
 

2. Adem in en maak een holle rug, met je 
hoofd omhoog en kijk omhoog. 

 
3. Adem uit en maak de rug bol door je 

staartbeen onder je te trekken, met je 
hoofd ingetrokken, als een kat. 

 
Herhaal deze oefening een aantal keer in een 
vloeiende beweging in je eigen tempo.  Wat 
ervaar je in je lichaam na het doen van deze 
oefening?

Meer	  Leestips	  

1.	  

2.	  

3.	  

http://www.tandemproject.nl/lees-meer/
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Intensieve zorg voor een ander kan 
aanleiding zijn voor lichamelijke en 
geestelijke gezondheidsklachten. Anderzijds 
kan het geven van zorg ook veel voldoening 
geven, bijvoorbeeld wanneer hierdoor 
iemand langer zijn zelfstandigheid kan 
behouden (1) of een leven kan blijven leiden 
waarin diens mogelijkheden boven de 
mogelijke beperkingen worden gesteld. Er 
wordt iedere dag weer een sterk beroep 
gedaan op de veerkracht en compassie van 
een mantelzorger, om goed te luisteren en 
mee te bewegen met wat de ander nodig 
heeft, om creatief te blijven onderzoeken 
hoe men met wijsheid de vragen die in de 
omgang met de ander naar boven komen 
kan beantwoorden.  

De Mantelzorger: 
in het oog van de storm 

	  De zorg voor een persoon met dementie 
is geen eenvoudige opgave. De sterke 
band die een mantelzorger heeft met 
een partner of familielid met dementie 
maakt dat men de noodzaak van een 
goede zorg voor zichzelf weleens uit het 
oog verliest. Onderzoek naar de 
gevolgen van het geven van mantelzorg 
bij chronische ziekten laat dit duidelijk 
zien: mantelzorgers zijn ook maar 
mensen, en dus kwetsbaar.  

De kwaliteit en de inhoud van de relatie 
met de ander gaat in de loop van de ziekte 
langzaam veranderen, wat gepaard kan 
gaan met onzekerheid en verdriet. Dat is 
meestal niet iets waar een mantelzorger op 
voorbereid is, wanneer die verandering 
merkbaar wordt. Veel mantelzorgers 
hebben dan ook baat bij professionele of 
informele steun uit hun sociale omgeving: 
een omgeving die ook oog heeft voor de 
‘verborgen patiënt’ die de mantelzorger 
soms is, die aandacht heeft voor hoe het 
daarmee gaat. Langdurig mantelzorg 
verlenen betekent ook eerlijk naar je eigen 
mogelijkheden en behoeftes kunnen kijken, 
je eigen grenzen kennen en op te kunnen 
merken wanneer die bereikt worden. 
 
‘Hoe is het op dit moment met mij?’ is een 
centrale vraag in de beoefening van 
mindfulness: stilstaan bij wat er is, en open 
te staan voor waar je behoefte ligt, ook in 
de relatie met de ander. In de ‘standaard’ 
8-weekse mindfulnesstraining komt als 
thema steeds weer terug hoe je goed voor 
jezelf kunt zorgen, ook in tijden van 
voortdurende stress en sterke emoties.  

Wat is Mantelzorg? 
 
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig 
en onbetaald zorgen voor een chronische 
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende 
persoon uit hun omgeving. Dit kan een 
partner, ouder of kind zijn, maar ook een 
ander familielid, vriend of kennis. 
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Gedicht van een mantelzorger 
 
De wereld wordt een beetje anders  
Als je ineens mantelzorger wordt  
We hadden zoveel dromen  
Maar die zijn nu allemaal verdord  
Mensen vragen jou: hoe is het nu met je  
En bij mij vragen ze naar jou  
Maar ze zien eigenlijk nooit mijn tranen  
Om mijn verdriet, omdat ik van je hou  
Soms zou ik het uit willen schreeuwen 
Zie ook mij, want ik weet het soms niet meer  
Ik ben alleen nog maar aan het zorgen 
Wordt het anders op een keer?  
Wie neemt mijn zorgmantel even over?  
Wie verlost mij even van mijn last? 
Zodat die mantel van zorg, na ontspanning  
weer beter om mijn schouder past?  
Toch ben ik blij nog met je verder te kunnen  
en lopen we samen langs dit pad  
Met hulp van andere mensen 
lukt ons dat! 
 
-Caroline van der Meulen 
 
Fragment uit: Leenders, G. e.a. (red.) 
Compassie (2015). Uitgave van Alzheimer 
Centrum Limburg. 

 

Studies naar het effect van een 
mindfulnesstraining op het functioneren 
van mantelzorgers laten zien dat men na 
afloop van de training anders omgaat met 
gevoelens van angst, depressiviteit en stress 
in het dagelijkse leven (2). Men komt meer 
(of: weer) in contact met de persoonlijke 
behoeftes, waardoor beter het evenwicht 
gevonden wordt in de zorg voor zichzelf en 
de ander. De eerste ervaringen die zijn 
opgedaan met het geven van de training 
aan mantelzorgers van personen met 
dementie zijn positief: ook daar draagt de 
training bij aan de veerkracht en het 
algemene welbevinden van de doelgroep 
(3). Dat stemt ons als onderzoekers hoopvol 
voor de toekomst. 

 
In de ontwikkeling van het TANDEM 
trainingsprogramma willen we zoveel 
mogelijk uitgaan van de kracht van zowel 
de mantelzorger als de persoon met 
dementie: hoe kan een aangepaste 
mindfulnessbeoefening hen allebei 
ondersteunen in de steeds opnieuw 
veranderende omstandigheden in het 
dagelijkse leven, en misschien zelfs 
bijdragen aan hun persoonlijke groei? We 
hopen van harte dat dit mogelijk is, want 
niemand –en zeker de persoon met 
dementie niet– heeft er baat bij als de 
mantelzorger door overbelasting uitvalt en 
zelf niet meer in staat is om zorg te geven. 
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De stappen van het TANDEM project 

1	  
•  Concept TANDEM mindfulness training vormgeven in 

overleg met experts op het gebied van dementie en 
ervaren trainers. 

2	  
•  Evaluatie opzet TANDEM mindfulness training 

door experts en de doelgroep zelf (focusgroepen) 

3	  

•  Haalbaarheid testen: pilot met de TANDEM training. 
Aanpassingen aan de hand van ervaringen van 
deelnemers en trainers door middel van vragenlijsten 
en interviews. 

4	  
•  TANDEM mindfulness trainingsprotocol kan gebruikt 

worden door trainers en in vervolgonderzoek 



	  

	  

Heeft u een vraag? 
Op de website www.tandemproject.nl kunt u een 

antwoord op Veelgestelde Vragen vinden. Heeft u een 
vraag die hier niet bij staat? Stuur dan gerust een email 

naar lotte.berk@maastrichtuniversity.nl 

TANDEM projectgroep 
Postbus 616, 6200 MD Maastricht 
lotte.berk@maastrichtuniversity.nl 

Lotte Berk Martin van Boxtel 

Franca Warmenhoven Marjolein de Vugt 

Promovenda bij Maastricht 
University en mindfulness 

trainer 

Arts en universitair 
hoofddocent bij Maastricht 
University en mindfulness 

trainer 

Gezondheidszorg-psycholoog, 
mede-hoofd van het Alzheimer 

Centrum Limburg en 
universiteit hoofddocent bij 

Maastricht University 

Arts en onderzoeker bij   
Maastricht University en 

mindfulness trainer 

http://www.tandemproject.nl/
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