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1 Prisma Mantelzorg 

1.1 Wat is Prisma Mantelzorg? 

In de ondersteuning voor mensen met een beperking zijn mantelzorgers vaak een belangrijke 
gesprekspartner. Het is belangrijk dat hulpverleners de zorgsituatie ook vanuit het standpunt van 
de mantelzorger kennen. Zij moeten de draagkracht en draaglast van de mantelzorgers goed 
kunnen inschatten zodat ze gepaste ondersteuning kunnen bieden in de hele mantelzorgsituatie. 
Dit lijkt evident, maar is niet zo eenvoudig.  

Daarom hebben het verwijzersplatform, de hogeschool Odisee en KU Leuven samen een 
instrument ontwikkeld om de hulpverlener te helpen om de zorgsituatie van een mantelzorger 
beter en wat dieper in kaart te brengen. Dit instrument heet Prisma.  

Aan de hand van een aantal gerichte en persoonlijke vragen, krijgt de hulpverlener een duidelijk 
beeld van hoe de mantelzorger zich voelt en omgaat met de zorgsituatie. De hulpverlener 
registreert welke taken de mantelzorger opneemt, en welke elementen in de zorgsituatie 
bijkomend een rol van belang spelen. Er worden vragen gesteld over tijdsinvestering, draaglast, 
draagkracht en de persoonlijke levenssfeer. De mantelzorger beslist zelf welke vragen hij of zij wil 
beantwoorden.  

De vragen worden gescoord op basis van een vergelijkingsgroep. Dit wil dus zeggen dat de 
zorgsituatie wordt vergeleken met de zorgsituatie van andere mantelzorgers van personen met een 
beperking. De mantelzorger kiest zelf wat er met het resultaat van de afname mag gebeuren.  

1.2 Contactgegevens 

Indien je na het lezen van de handleiding nog vragen hebt over het gebruik van de applicatie kan je 
een kijkje nemen op de website www.prisma-mantelzorg.be of kan je contact opnemen met de 
uitgever van de applicatie, het verwijzersplatform vzw: 

Verwijzersplatform vzw (Vlaams platform van verwijzende instanties voor personen met een 
handicap) 
Doornstraat 331 
2610 Wilrijk 
03 830 73 43 
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2 Over de applicatie 

2.1 Beschikbaarheid 

2.1.1 Webapplicatie 

Prisma Mantelzorg is beschikbaar als webapplicatie. Je kan de applicatie online (via een 
webbrowser) raadplegen en gebruiken op www.prisma-mantelzorg.be/app.  

De afnames worden automatisch opgeslaan wanneer... 

• Je een vraag beantwoord en op ‘volgende’ klikt 
• Wanneer je terugkeert of   

 

2.1.2 Mobiele app 

Prisma Mantelzorg is beschikbaar als mobiele App. Je kan de applicatie installeren op een mobiel 
toestel (tablet of smartphone). De App is beschikbaar voor iOS, Android en Windows.  

Je hebt online toegang nodig om je aan te melden. Eens aangemeld, kan je de afnames offline 
afnemen en scoren. 

2.2 Voor wie? 

Uitsluitend professionele zorgverleners krijgen de toestemming om Prisma te gebruiken. De 
zorgverlener moet zich registreren. De aanvraag moet goedgekeurd worden door het 
Verzwijzersplatform of een erkende organisatie. Lees aandachtig onze algemene voorwaarden op 
www.prisma-mantelzorg.be/algemene-voorwaarden. 

 

 

3 Registreren 

3.1 Algemeen 

Uitsluitend professionele zorgverleners krijgen de toestemming om Prisma te gebruiken. Het is 
daarom noodzakelijk om je als zorgverlener te registreren. Het verwijzersplatform of een andere 
organisatie zal je aanvraag al dan niet goedkeuren. Pas wanneer je aanvraag is goedgekeurd kan je 
de applicatie gebruiken.  

3.2 Stappenplan 

Stap 1:  

Surf naar de webapplicatie: www.prisma-mantelzorg.be/app of open de applicatie op je mobiel 
toestel. Klik op de link ‘registreren’ onder de knop aanmelden. 
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Stap 2:  

Je komt op het registratiescherm terecht. Vervolledig het invulformulier. 
 

 

 
Stap 3:  

Wanneer je alle velden correct hebt ingevuld kom je op het bevestigingsscherm. 
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Stap 4:  
Je ontvangt een e-mail met de bevestiging dat je aanvraag is verstuurd naar de organisatie. 
 

 
 

Tussenstap (Organisatie):  

Het Verwijzersplatform of een erkende organisatie krijgt een e-mail met de aanvraag en kan deze 
goedkeuren. 

 

 

 

Stap 5: 

Je ontvangt een e-mail met de bevestiging wanneer de aanvraag is goedgekeurd. 
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✔  Je bent nu geregistreerd. Je kan je nu aanmelden en de applicatie gebruiken. 
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4 Aanmelden 

4.1 Stappenplan 

Stap 1:  

Surf naar de webapplicatie: www.prisma-mantelzorg.be/app of open de applicatie op je mobiel 
toestel. Meld je aan met je persoonlijke gegevens. 
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Stap 2:  

Je komt op het overzichtsscherm. Op dit scherm zie je de verschillende afnames van de aangemelde 
gebruiker. Wanneer je de applicatie voor het eerst gebruikt, zal deze lijst leeg zijn. 
 

 
 

 

✔ Je bent nu aangemeld. 
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5 Een afname voorbereiden 

5.1 Algemeen 

Je moet een afname eerst voorbereiden alvorens je de vragenlijst kan afnemen of versturen naar 
een mantelzorger. Je moet de persoonlijke gegevens van de mantelzorger en de zorgvrager(s) 
ingeven. Op basis van deze gegevens zullen de vragen worden ingeladen.  

5.2 Stappenplan 

Stap 1:  

Klik op de knop ‘Nieuwe afname’ in het overzicht. 
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Stap 2:  

Je komt vervolgens op een scherm waar je de afname kan voorbereiden. 
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Stap 3:  

Vul de persoonlijke gegevens van de mantelzorger en zorgvrager(s) in.  

• Kies ‘Opslaan en vragenlijst afnemen’ om de vragenlijst zelf af te nemen. (Zie hoofdstuk 5) 
• Kies ‘Opslaan en vragenlijst versturen’ indien de mantelzorger de vragenlijst graag zelf 

online wilt afnemen. In dat geval moet het e-mailadres van de mantelzorger ingevuld zijn. 
(Zie hoofdstuk 6) 

 

 

 
Stap 4:  

Je komt vervolgens op het overzichtsscherm van de afname van de mantelzorger. 
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✔ Je hebt een afname voorbereid. 
 

6 De vragenlijst zelf afnemen  

6.1 Algemeen 

De vragenlijst bestaat uit een aantal gerichte en persoonlijke vragen. De vragen zijn onderverdeeld 
in 5 delen. Er worden vragen gesteld over tijdsinvestering, draaglast, draagkracht en de 
persoonlijke levenssfeer. De mantelzorger beslist zelf welke vragen hij of zij wil beantwoorden. Je 
kunt de antwoorden in het bijzijn van de mantelzorger invullen. 

6.2 Weergave vragen 

We onderscheiden verschillende soorten vragen:  

6.2.1 Keuzevraag 

Een keuzevraag bestaat uit een vraag en meerdere antwoorden. Slechts 1 antwoord is mogelijk. 
 

 

6.2.2 Keuzevraag met vervolgvraag 

Wanneer een keuzevraag is beantwoord kan er een optioneel een vervolgvraag gesteld worden. 
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6.2.3 Meerkeuzevraag  

Een meerkeuzevraag bestaat uit een vraag en meerdere antwoorden. Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk.  
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6.2.4 Een dichotome vraag (ja/nee vraag) 

Een dichotome vraag bestaat uit een vraag met twee antwoorden. (bv. een ja/nee vraag) 
 

 

6.2.5 Een keuzematrix 

Een keuzematrix bestaat uit een hoofdvraag en een aantal subvragen met dezelfde antwoord 
mogelijkheden. Er kan slechts 1 antwoord per subvraag aangevinkt worden. 
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6.2.6 Een meerkeuzematrix 

Een meerkeuzematrix bestaat uit een hoofdvraag en een aantal subvragen met dezelfde antwoord 
mogelijkheden. Er kunnen meerdere antwoorden per subvraag aangevinkt worden. 

 
 

6.2.7 Een open vraag 

Een open vraag bevat een invulveld die je met alfanumerieke gegevens kunt invullen. 



 

Technische handleiding  © Verwijzersplatform - juli 2015 - 18 

  

 

6.2.8 Een waarderingsvraag 

Een waarderingsvraag bestaat uit een schaal die is onderverdeeld in een aantal antwoorden. 

 

 

6.2.9 Een meervoudige keuzematrix 

Een meervoudige bestaat uit een hoofdvraag, een aantal subvragen, en twee of meerdere groepen 
met dezelfde antwoord mogelijkheden. 
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6.3 Stappenplan 

Stap 1:  

Ga naar het overzichtsscherm van een afname. 
 

 

 

Stap 2:  

Kies een deel en doorloop de verschillende vragen. 
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A - Je kunt de verschillende vragen doorlopen door op de knoppen ‘vorige vraag’ en ‘volgende 
vraag’ te klikken. 
 

 
 

B - Je kunt de verschillende vragen doorlopen door op de overzichtsknop van de vragen te klikken 
rechtsboven. 
 

 

 

De ingevulde vragen worden aangeduid met een groen vinkje: 
 

 

De verplichte vragen worden aangeduid met ‘ (veplicht) ‘ in de dropdown, en een rood sterretje na 
de (sub)vraag: 
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✔ Je hebt de vragen beantwoord. 
 

7 De vragenlijst laten invullen door de mantelzorger 

7.1 Algemeen 

Je kan de vragenlijst ook door de mantelzorger zelf laten invullen. 

7.2 Stappenplan 

Stap 1:  

Kies ‘Opslaan en vragenlijst versturen’. Er wordt automatisch een gebruikersnaam en paswoord 
verstuurd naar het e-mailadres van de mantelzorger. (het e-mailadres die is ingevuld bij de 
voorbereiding van de afname)  

 

 

 

Stap 2: 
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De mantelzorger krijg een e-mail met een persoonlijk paswoord. 
 

 

 
Stap 3: 

De mantelzorger kan zich online aanmelden op www.prisma-mantelzorg.be/app. (de website kan 
de mantelzorger bereiken door op de knop ‘ga naar vragenlijst’ te klikken of de url in een browser 
in te vullen. 

 

Stap 4: 
De mantelzorger komt onmiddellijk op de overzichtspagina van zijn of haar persoonlijk afname 
terecht. De mantelzorger kan vervorlgens de vragen invullen. 
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Stap 5: 
Wanneer alle verplichte vragen zijn ingevuld, kan de mantelzorger de vragenlijst bevestigen. Er 
wordt dan een automatische e-mail verstuurd naar de hulpverlener met de melding dat de 
mantelzorger de vragenlijst heeft ingevuld. 
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✔ De mantelzorger heeft de vragen beantwoord. 
 

7.3 Opmerkingen 

• Wanneer de afname wordt verstuurd naar de mantelzorger komt deze ook in het 
overzichtsscherm van de hulpverlener. De hulpverlener kan, op ieder moment, de afname 
aanvullen of corrigeren.  

• Wanneer de afname wordt verstuurd naar de mantelzorger verschijnt er een icoontje naast de 
afname tot dat de afname is bevestigd. 

 
• De mantelzorger kan geen resultaten zien. 
• De mantelzorger kan de leidraad niet zien. (en bijgevolg ook niet invullen) 
• De mantelzorger kan zijn afname, op ieder moment, wijzigen. Telkens wanneer de afname 

wordt bevestigd, ontvangt de hulpverlener een e-mail. 

8 Het resultaat bekijken 

8.1 Algemeen 

De eerste 4 vragen in Deel 1 en de vragen in deel 2 en 3 moeten ingevuld zijn om een resutaat te 
kunnen bekijken.  

8.2 Stappenplan 

Stap 1:  

Wanneer je alle verplichte vragen hebt beantwoord zie je op het vragenoverzicht een link ‘Score 
bekijken’ en een knop ‘Afname bevestigen’ verschijnen. 
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Stap 2:  

Klik op ‘Score bekijken’ om het resultaat van de afname te bekijken.  
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✔ Je hebt nu het resultaat bekeken. 
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9 De afname bevestigen 

9.1 Algemeen 

Wanneer alle vragen correct zijn ingevuld is het noodzakelijk om een afname te bevestigen. Een 
bevestigde afname wordt in rekening gebracht bij de toekomstige berekingingen van (nieuwe) 
percentielgrenzen. Een bevestigde afname kan geëxporteerd worden naar PDF. 

9.2 Stappenplan 

Stap 1:  

Wanneer je alle verplichte vragen hebt beantwoord zie je op het vragenoverzicht een link ‘Score 
bekijken’ en een knop ‘Afname bevestigen’ verschijnen. 
 

 

 

Stap 2:  

Klik op de knop ‘Afname bevestigen’. Er verschijnt een pop-upscherm waar je kunt aanduiden wat 
er met de vragenlijst mag gebeuren. Maak een keuze en bevestig. 
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Stap 3:  

Bekijk het overzicht en bevestig je keuze nog een keer. 

 
Stap 4:  

Je komt terug op het overzicht. De afname is nu gevalideerd. Een gevalideerde afname is 
aangeduid met een groen vinkje voor de naam van de mantelzorger. 
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✔ Je hebt nu een vragenlijst bevestigd. 
 

 

10 Resultaat exporteren naar PDF 

10.1 Algemeen 

Je kunt een bevestige afname exporteren naar PDF. De PDF bevat zowel het resultaat als de keuze 
van gebruik voor de afname. De afgedrukte en ondertekende PDF dient als eindresultaat van de 
afname. 

10.2 Stappenplan 

Stap 1:  

Wanneer je een afname hebt bevestigd zie je een link ‘Resultaatfiche in PDF (online)’ verschijnen, 
onder de link ‘Score bekijken’. 
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Stap 2:  

Klik op de knop ‘Resultaatfiche in PDF (online)!. Je krijgt nu het resultaat in PDF te zien. 
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11 Verslag leidraad invullen 

11.1 Algemeen 

Naast de resultaten van de afname, is het ook mogelijk een persoonlijk opvolgingsverslag in te 
vullen. Dit opvolgingsverslag is steeds persoonlijk en enkel beschikbaar via het overzichtsscherm van 
de hulpverlener. Het opvolgingsverslag kan geëxporteerd worden naar PDF. 

11.2 Stappenplan 

Stap 1:  

Wanneer je afname hebt bevestigd zie je een link ‘Leidraad invullen’ verschijnen. 
 

 

 
Stap 2:  

Klik op ‘Leidraad invullen’. Je ziet een overzicht met de verschillende delen met vragen die je kunt 
beantwoorden. 
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Stap 3:  

Nadat je de leidraad hebt ingevuld kan je het verslag exporteren naar PDF.  
 

 


