
UITVAL VOORKOMEN BIJ WERKNEMERS
DIE MANTELZORGEN VOOR EEN
PARTNER MET EEN PSYCHISCHE

AANDOENING

Stel:
uw medewerker heeft een

partner die te kampen heeft
met depressie, een

angststoornis, verslaving….

WHITEPAPER

INHOUD WHITEPAPER:

gevolgen voor uw werknemer
zorgtaken voor de werkgever 

bespreekbaar maken van dit onderwerp
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Stel:  uw
medewerker heeft
een partner die te
kampen heeft met
een depressie, een
angststoornis,
verslaving… Wat
zijn uw zorgtaken
als werkgever, en
hoe maakt u  dit
onderwerp
bespreekbaar?

Medewerkers met een partner die aan een
psychische aandoening lijdt, hebben het
zwaar: dubbele belasting, zorgen over de
gezondheid en toekomst van de partner,
financiële en praktische problemen… Door
de ziekte van de partner liggen uitval en
soms zelfs een burn-out op de loer. Hoe kunt
u dit als HR professional bespreekbaar
maken, om overbelasting te beperken en
uitval te voorkomen? Daarover gaat deze
whitepaper. Eerst beschrijven we het
probleem, daarna beschrijven we wat u
praktisch kunt doen.  

EEN ONZICHTBAAR PROBLEEM, MET
GROTE GEVOLGEN

O V E R B E L A S T I N G
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De belasting van uw medewerker is vaak
onzichtbaar voor de buitenwereld, dus ook
onzichtbaar voor u als werkgever.
Daarom eerst een inkijkje: Wat maken deze
‘partners van’ door?

Door de ziekte van de partner, en het vaak
grillige patroon ervan, worden de partners
zwaar belast. Het huishouden, de opvoeding,
de sociale contacten, alles komt op de
partner neer. Die loopt op adrenaline en
komt slecht tot rust op die momenten dat het
wel even kan. Uitrusten en opladen is in deze
situatie dus erg moeilijk. Als dit lang duurt,
neemt het risico op uitputting en burn-out
toe. toe. Gevraagd naar wat partners in het
dagelijks leven met hun zieke partner
meemaken, dan noemen zij o.m. agressie,
achterdocht, manipulatie. afreageren ,
vergeetachtigheid , arrogant en
onvoorspelbaar gedrag, niet kunnen inleven
in het perspectief van de ander, rigiditeit. 

Z O R G E N
Zorgen om de partner met zijn of haar ziekte,
en om het vinden van de juiste therapie.
Onzekerheid over de duur en het verloop van
de aandoening.  Opvoedingsvragen als er
kinderen zijn: Het is niet altijd duidelijk wat ze
merken van de ziekte van hun vader of
moeder en het is de vraag of en hoe je het
bespreekbaar maakt. De vraag naar
erfelijkheid dringt zich op. En tenslotte zorgen
om zichzelf door de extra druk en belasting
volhouden. Zorgen hebben betekent vaak
 piekeren, slecht slapen,
concentratieproblemen. Met alle gevolgen
van dien, ook op het werk. 

F I N A N C I Ë L E  P R O B L E M E N
Wanneer de partner langdurig niet of minder
kan werken,  komen daar financiële zorgen bij.
Als de zieke partner een belangrijk deel van
het inkomen binnenbrengt, zijn dat reële
zorgen: kunnen we de hypotheek straks nog
wel betalen? De ‘partner van’ zal misschien
meer willen werken om deze zorgen op te
vangen. Dat kán een goed idee zijn, maar het
kan ook de overbelasting vergroten.

S T I G M A
Over (mensen met) psychische aandoeningen
bestaan veel vooroordelen. We noemen dit
stigma: een krachtig negatief sociaal stempel
dat de manier beïnvloedt waarop mensen
zichzelf zien en gezien worden. Ze krijgen te
maken met onbegrip, vooroordelen,
buitensluiting en discriminatie. Dit stigma is
diep geworteld in onze samenleving. Velen
kiezen ervoor hun aandoening , of de
aandoening van hun partner (selectief) te
verzwijgen. En zoeken geen hulp voor hun
psychische aandoening.  Dit stigma zorgt er
ook voor dat de 'partner van' drempels ervaart
om de situatie te bespreken, ook op het werk.   
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Onderzoek
Partner in Balans

D I S C R E P A N T I E  T U S S E N  H U L P  W I L L E N  E N  H U L P  K R I J G E N

2    |    2 0 1 6  -  V I L L A  B A L A N S  ©

Het onderzoek van Villa Balans wijst uit dat 56 % van de partners graag hulp wil bij deze
moeilijke situatie en slechts 10 % daar geen behoefte aan heeft. Er is dus sprake van een
grote hulpvraag, slechts 6% heeft actief hulp aangeboden gekregen. 29% van de
respondenten heeft zelf ondersteuning gezocht, vooral informeel: bij vrienden en familie.

Begin 2016 heeft Villa Balans
onderzoek gedaan naar de

behoefte aan hulp van mensen met
een partner die lijdt aan een

psychische ziekte. Meer dan 100
respondenten vulden de

uitgebreide vragenlijst van 22
vragen in. Een aantal bevindingen

uit deze vragenlijst:

O V E R B E L A S T I N G

Hoe overbelast voelen respondenten zich?

 Op een schaal van 0-10 geeft 55 % een 7 en hoger aan zijn/haar overbelasting.

Z I E K M E L D E N

37% meldt zich wel eens ziek vanwege de situatie van de partner. Toch geven
respondenten aan dit lastig te vinden en ook lastig te bespreken op het werk.

'Ik heb een lange periode aaneengesloten ziekgemeld. Ik was te ziek om te werken'
Of men zoekt een andere oplossing:

'Ik heb destijds mijn baan als consultant opgezegd'
'Ik neem dan snipperuren op. ik denk niet dat dat kan ziek melden wegens ziekte van een ander'

Gelukkig zijn er ook positieve voorbeelden: .
'Mijn werkgever heeft altijd begrip gehad voor de situatie en zorgverlof gegeven.'

'Ik heb afspraken gemaakt met werkgever dat hij mee kan zodat ik me niet hoef ziek te melden.'
Een van de respondenten heeft door deze situatie zelf een burn-out gekregen en één verzucht: 'Ik heb me

niet ziek gemeld, maar dat had ik wel moeten doen'
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Hoeveel mensen hebben te maken met
een partner die psychisch ziek is?
Er zijn in Nederland veel mensen, vooral partners, die zorgen voor iemand met een psychische
aandoening. Officieel duiden we deze groep aan als mantelzorgers, al herkennen veel 'partners van' zich
niet in die term. De exacte omvang van deze groep mantelzorgers is niet bekend. De groep is in ieder
geval aanzienlijk, want van de Nederlanders in de leeftijdsgroep 18-64 jaar voldeed in de afgelopen
maanden 18% aan de criteria van een psychische aandoening (1,9 miljoen mensen). Hierbij is
schizofrenie overigens niet meegeteld, een aandoening die in Nederland bij circa 10.000 mensen
voorkomt. En groep die extra aandacht behoeft is de 86.400 'partners van' met kinderen. Deze ouders
 hebben samen de zorg voor 160.000 kinderen onder de 22 jaar.
Mantelzorgers van mensen met gedragsproblemen of een psychische aandoening lopen meer risico op
(ernstige) overbelasting) en gezondheidsschade, dan andere mantelzorgers. Zij hebben vaker psychische
en fysieke problemen. Met name het risico om zelf een depressie te ontwikkelen ligt hoger dan in de
algemene bevolking.  Moeders, echtgenotes en mantelzorgers met een laag inkomen lopen het meeste
risico op depressie.
Tenslotte: 25% van de mensen met een psychische ziekte of aandoening iedere vorm van hulpverlening
weigeren?  Door deze weigering worden de ‘partners van’ zwaar getroffen. 
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"Partners van
iemand met een

psychische
ziekte

herkennen
zichzelf zelden

in de term
mantelzorger”
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BESPREEKBAAR MAKEN
MET UW MEDEWERKER

Stel: u weet van één van uw medewerkers dat diens partner een psychische aandoening heeft.

Vanuit uw rol als HR professional wilt u dit met de medewerker bespreken, want u wilt

overbelasting tegengaan en uitval voorkomen.  

Hoe gaat u te werk en waar moet u rekening mee houden?

Voor de ‘partners van’ zijn er drempels om over dit thema te praten:

Het is privé, moet ik de werkgever hier mee belasten?

Mag ik wel zo over mijn partner praten, doe ik hem/haar te kort?

 Het stigma dat kleeft aan psychische aandoeningen. ‘Mijn man is uitgevallen door een

gebroken been’ is nu eenmaal gemakkelijker te zeggen dan ‘Mijn man heeft een

angststoornis’ of ‘Mijn vrouw is verslaafd’. 

Ik mag niet zeuren, ik moet blij zijn dat ik zelf gezond ben! 

Deze drempels kunnen de medewerker ervan weerhouden te doen wat nodig is: het delen van

zijn/haar verhaal. Als u dit toch wilt bespreken, is het goed om u te realiseren dat deze drempels

er zijn, en maximale veiligheid te creëren: 

Voer het gesprek vooral over de situatie van  uw medewerker,  en niet over alle inns en

outs van de ziekte van diens partner (tenzij de medewerker behoefte heeft dit te

delen).  

 Voer dit gesprek niet zomaar tijdens de lunch of in aanwezigheid van andere collega's. 

Stel open vragen, toon oprechte belangstelling voor de positie van uw werknemer.

 Geef de werknemer de ruimte om zelf problemen en mogelijke oplossingen te

benoemen.

Bedenk vooraf waar u bij zou kunnen ondersteunen. Denk aan zorgverlof, coaching,

flexibeler uren of andere praktische oplossingen. Leg ze aan de werknemer voor om

over na te denken. Hiermee laat u zien dat er meer mogelijk is dan waar de werknemer

misschien zelf aan heeft gedacht. Uw aanbod is vrijblijvend, de werknemer houdt altijd

zelf de keuze of hij/zij hier gebruik van wil maken.
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BESPREEKBAAR MAKEN
MET UW MEDEWERKER -
VERVOLG

Onderzoek de oplossingen die de werknemer zelf aandraagt, en kom erop terug bij

uw werknemer. Niet alles is mogelijk, maar u kunt wel serieus ingaan op de wensen

van uw werknemer. Een eerste stap naar erkenning is:  je gehoord en serieus

genomen voelen.

Nodig de werknemer een tweede keer uit en vraag welke van alle genoemde

oplossingen behulpzaam kunnen zijn voor hem of haar. Toon uw betrokkenheid door

aan te geven dat de werknemer gerust nog eens een afspraak mag maken als hij/zijn

daar behoefte heeft.

Plan een reminder in uw agenda na 6 weken. Heeft u niets meer van de werknemer

vernomen? Het zou kunnen dat de drempel voor de medewerker toch te hoog is om

zelf naar u toe te komen.  Stap dan nogmaals op de werknemer af en toon uw

belangstelling. Stel altijd de open vraag: Kunnen wij nog iets voor je betekenen?

door de medewerker te ondersteunen en samen op zoek te gaan naar praktische

oplossingen op het werk (zie hierboven)

door informatie te geven over regelingen zoals tijdelijk minder of ander werk of

zorgverlof. Helaas is er in dit soort situaties vaak  lastig een prognose te geven over

het verloop en de duur van de aandoening. 

Door met de medewerker te bespreken welke rol werk op dit moment voor hem of

haar heeft. Voor sommige ‘partners van’ is werken een extra belasting, voor de

meeste mensen helpt werken en het contact hebben met collega’s juist om overeind

te blijven en een zinvol leven te leiden.

Door de medewerker te wijzen op opties die er zijn om haar of hem te

ondersteunen. Denk aan het aanbod van  Partner in Balans . 

HOE KUNT U UITVAL
VOORKOMEN?

5   |    2 0 1 6  -  V I L L A  B A L A N S  ©

5   |    2 0 1 6  -  V I L L A  B A L A N S  ©

http://www.villabalans.nl/partner-in-balans
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VERSCHIL TUSSEN AANBOD GGZ EN
CURSUS PERSOONLIJK LEIDERSCHAP,
PARTNER IN BALANS

HOE KUNT U UITVAL
VOORKOMEN?

Ook GGZ- en verslavingszorginstellingen hebben vaak een partnerprogramma. Soms heeft

iemand zoveel klachten door deze situatie dat psychische begeleiding van bijvoorbeeld een

psycholoog nodig is. Hieronder ziet u de verschillen tussen de soorten begeleiding op een rijtje: 
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"Wacht niet te
lang met

bespreekbaar
maken"

Tenslotte:
Waarom zou u, als HR professional, zich
bezighouden met mensen die door de ziekte
van de partner onder druk staan? Wij denken
dat daar goede redenen voor zijn. Ten eerste:
het welzijn van uw medewerkers is
belangrijk.  Ten tweede: een mens is niet los
verkrijgbaar als medewerker. De
thuissituatie van de medewerker heeft
invloed op zijn of haar functioneren op het
werk. Vroegtijdig in gesprek gaan over
moeilijke dingen thuis, kan voorkomen dat de
medewerker teveel onder druk komt te staan
en uitvalt. Bovendien geeft het u de kans om
u als werkgever van uw beste kant te laten
zien!

Een mens is niet los
verkrijgbaar als
medewerker. De

thuissituatie van de
medewerker heeft

invloed op zijn
functioneren op het

werk.

M E E R  W E T E N ?
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Villa Balans komt graag langs voor een gratis
adviesgesprek. 

M E E R  L E R E N ?
Villa Balans biedt de workshop aan ‘In
gesprek met partners van mensen met een
psychische ziekte’ . In deze workshop leert u
meer over deze doelgroep, hoe met hen in
gesprek te gaan en wat u hen als HR
professional kunt bieden. Om overbelasting
te beperken en uitval te voorkomen.
Meer weten? Klik hier, of bezoek onze
website via: www.villabalans.nl

C O N T A C T :
Villa Balans
Bezoekadres (alleen op afspraak)
Houttuinlaan 14
3447 GM Woerden
Tel. 0657576283

Mail: info@villabalans.nl

http://www.villabalans.nl/contact.html
https://www.facebook.com/villabalans/
http://www.villabalans.nl/contact.html
http://www.villabalans.nl/workshop-hr.html

