Mantelzorg
Een rapportage over het verlenen
van mantelzorg in de regio Utrecht
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1. Inleiding

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 ligt er
steeds meer nadruk op het actief deelnemen aan de maatschappij en het nemen van
verantwoordelijkheid voor jezelf en je omgeving. Mantelzorg speelt daarbij een cruciale
rol. Vanuit de gedachte dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar wanneer
iemand hulp nodig heeft, kijken gemeenten en zorgprofessionals bij het bieden van zorg
en ondersteuning eerst naar wat mensen zelf nog kunnen, ondersteund door informele
zorg in de vorm van mantelzorg en vrijwilligerswerk. In aanvulling daarop wordt
professionele zorg ingezet (Rijksoverheid, 2019a). Als gevolg van deze toegenomen
vraag naar mantelzorgers, maar ook door ontwikkelingen als de vergrijzing en een
toename van het aantal werkenden, neemt de druk op mantelzorgers toe (Mezzo, z.j.a).
In deze rapportage wordt dieper ingegaan op mantelzorg en de (over)belasting die
mantelzorgers ervaren.

Onderzoeksopzet
Deze rapportage is gebaseerd op de Monitor volwassenen en senioren 2016 en de resultaten
van een vragenlijst over mantelzorg die in 2019 is afgenomen onder het inwonerspanel van de
GGD regio Utrecht. Aan de monitor hebben zo’n 38.000 mensen in de regio Utrecht
deelgenomen. In deze vragenlijst is onder andere gevraagd of in het afgelopen jaar
mantelzorg is gegeven, voor hoeveel uur, welke mate van belasting is ervaren als gevolg van
het geven van mantelzorg en welke behoeften de mantelzorger heeft. De vragenlijst aan het
inwonerspanel is door ruim 1500 mensen ingevuld. Onze eigen gegevens over mantelzorgers
in de regio Utrecht worden aangevuld met eerdere, landelijke onderzoeken naar mantelzorg.
Mantelzorg is in ons onderzoek gedefinieerd als de onbetaalde zorg die iemand geeft aan een
bekende in zijn of haar omgeving wanneer deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend
of gehandicapt is. Het kan daarbij gaan om een partner, (schoon)ouder, kind, vriend of
buurman of buurvrouw. Kenmerkend voor mantelzorg is de persoonlijke relatie tussen de
persoon die zorg verleent en de persoon die zorg ontvangt. Iemand is mantelzorger wanneer
de zorg al minimaal drie maanden duurt en/of wanneer minimaal acht uur per week zorg wordt
verleend (CBS, 2016).
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2. Wie geeft mantelzorg?
In 2015 gaf bijna 15% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder mantelzorg. Dit zijn
ongeveer twee miljoen mensen. Gemiddeld verleenden zij elf uur zorg per week (CBS, 2016).
Wanneer wordt ingezoomd op de regio Utrecht, komt een vergelijkbaar beeld naar voren. In de
regio Utrecht is 14% van de mensen van 18 jaar en ouder mantelzorger. Dit zijn ruim 146.000
inwoners. Zij verlenen gemiddeld tien uur mantelzorg per week.
Het al dan niet verlenen van mantelzorg is van vier factoren afhankelijk. Het is ten eerste
noodzakelijk dat er een hulpbehoevende in de omgeving is. Ten tweede is de bereidheid om
mantelzorg te geven van belang. Daarnaast speelt plichtsgevoel een rol. Ten slotte is het van
belang dat mensen in staat zijn om mantelzorg te verlenen. Daarbij spelen restricties op het
gebied van vaardigheden, tijd, geld en de reisafstand tot de hulpbehoevende een rol (Broese
van Groenou & Boer, 2016).
Vrouwen zijn vaker mantelzorger dan mannen (figuur 1). Ook verlenen vrouwen meer uren
mantelzorg dan mannen. Een mogelijke verklaring voor de verschillen is dat mannen
gemiddeld meer uren per week werken dan vrouwen. Vrouwen hebben daardoor meer tijd over
om te besteden aan mantelzorg. Daarnaast spelen genderopvattingen in de samenleving een
rol. Vrouwen worden over het algemeen als zorgzamer gezien dan mannen. Wanneer iemand
mantelzorg nodig heeft, wordt daardoor eerder van vrouwen verwacht dat zij dit verlenen dan
van mannen (Josten & Boer, 2015b; Kruijswijk, Hermans & Rooijen, 2016). Vrouwen voelen
zich ook vaker verantwoordelijk om te helpen wanneer iemand in hun omgeving hulp nodig
heeft dan mannen (Boer et al., 2015).
Figuur 1: Verschillen in mantelzorg tussen mannen en vrouwen

Er bestaan ook verschillen in het verlenen van mantelzorg tussen werkenden en nietwerkenden (figuur 2). Uit ons onderzoek blijkt dat mensen die betaald werk verrichten minder
vaak mantelzorger zijn (13%) dan mensen die geen betaald werk verrichten (16%). Daarnaast
verlenen mantelzorgers die betaald werk verrichten gemiddeld minder uren mantelzorg per
week (zeven uur) dan mantelzorgers die geen betaald werk verrichten (dertien uur).
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Figuur 2: Verschillen in mantelzorg naar betaald werk

Ook het aantal uren dat iemand werkt, is van invloed op het verlenen van mantelzorg. Mensen
zijn minder vaak mantelzorger naarmate zij meer uren werken. Dit komt doordat mantelzorg
en betaalde arbeid met elkaar concurreren: ze doen beide een beroep op iemands beperkte
beschikbare tijd. Tijd die wordt besteed aan mantelzorg, kan niet worden besteed aan betaalde
arbeid en andersom (Josten & Boer, 2015a).
Daarnaast bestaan er verschillen in het verlenen van mantelzorg naar leeftijd. Uit landelijke
cijfers blijkt dat de meeste mantelzorgers tussen de 45 en 64 jaar zijn (Klerk, Boer, Plaisier,
Schyns & Kooiker, 2015). Uit ons onderzoek komt een vergelijkbaar beeld naar voren (figuur
3). Mensen van 55 tot 59 jaar verlenen de meeste mantelzorg, gevolgd door 60 tot 64-jarigen
en 50 tot 54-jarigen. Jonge mensen zijn het minst vaak mantelzorger. Een verklaring voor het
feit dat mantelzorg het meest wordt verleend door mensen tussen de 45 en 64 jaar is dat hun
ouders vaak op een leeftijd zijn dat zij zorg nodig hebben. Voor jongere mensen geldt dat hun
ouders vaak nog gezond zijn, en voor oudere mensen dat hun ouders vaak al overleden zijn.
Wanneer ouderen (65+) mantelzorg verlenen, is dit meestal aan een partner (Klerk et al.,
2015). In figuur 3 is ook het aantal uren mantelzorg dat per week wordt verleend te zien.
Hieruit blijkt dat jonge mantelzorgers (25-35 jaar) relatief veel uren mantelzorg verlenen.
Mensen van 70 jaar en ouder verlenen per week de meeste uren mantelzorg. Een mogelijke
verklaring daarvoor is dat deze groep vaak mantelzorg verleent aan een partner, waarmee de
mantelzorger samenwoont.
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Figuur 3: Het verlenen van mantelzorg naar leeftijd

Ook kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar verlenen mantelzorg. Landelijk onderzoek wijst
uit dat ongeveer 1 op de 5 scholieren opgroeit met een langdurig zieke naaste. 3% van de
scholieren verleent intensieve hulp aan een naaste (Boer, Plaisier & Klerk, 2019). In de regio
Utrecht had in 2015 32% van de jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar te maken gehad
met een lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid. Dit kan tot gevolg hebben dat deze
jongeren thuis extra taken op zich nemen, zoals huishoudelijke hulp, de zorg voor broertjes en
zusjes of het bieden van emotionele steun. Het is niet bekend hoe groot de groep jonge
mantelzorgers in de regio Utrecht precies is.
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3. Wat zijn de gevolgen van het geven van mantelzorg?

Overbelasting
Een negatief gevolg waarmee mantelzorgers te maken kunnen krijgen, is overbelasting. 15%
van de mantelzorgers in de regio Utrecht geeft aan tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast te
zijn. Een klein deel van de mantelzorgers (1%) is overbelast. Landelijk geeft één op de zeven
mantelzorgers aan de zorg zwaar, zeer zwaar of overbelastend te vinden (CBS, 2016).
Overbelasting kan gezondheidsklachten tot gevolg hebben, zoals vermoeidheid,
slaapproblemen en hoofd- of buikpijn (Josten & Boer, 2015a).
Het risico op overbelasting is groter voor mensen die langdurig en intensief zorg verlenen
(Mezzo, z.j.a). Mantelzorgers die zorg verlenen aan mensen met een psychische ziekte, geven
het vaakst aan overbelast te zijn (24%), gevolgd door mantelzorgers die zorg verlenen aan
mensen in de laatste levensfase (21%) of mensen met dementie (20%). Ook is de ervaren
overbelasting groot onder 80-plussers en voelen mantelzorgers met een niet-westerse
migratieachtergrond zich vaker overbelast (29%) dan mantelzorgers met een westerse
migratieachtergrond (18%) en mantelzorgers zonder migratieachtergrond (14%).
Ook jonge mantelzorgers voelen zich relatief vaak overbelast. Uit eerder onderzoek blijkt dat
jongeren die mantelzorger zijn een slechtere gezondheid en meer psychische klachten ervaren
dan leeftijdsgenoten die geen mantelzorger zijn. Ook hebben studenten die mantelzorg
verlenen een lager studietempo, halen zij lagere cijfers en overwegen ze vaker te stoppen met
hun studie (Boer et al., 2019).
Daarnaast kan de combinatie van mantelzorg en een betaalde baan bijdragen aan gevoelens
van overbelasting. Eén op de vijf werknemers verleent mantelzorg (Werk en mantelzorg,
2017). Werkende mantelzorgers voelen zich vaker overbelast dan mantelzorgers zonder
betaalde baan (bij een gelijk aantal uren mantelzorg). De gevoelens van overbelasting nemen
toe naarmate iemand meer uren werkt.
In het panel is gevraagd naar de wijze waarop de combinatie van mantelzorg en werk
wordt ervaren. Daaruit kwam naar voren dat het gevoel van tekort schieten als mantelzorger
door betaald werk (figuur 5) groter is dan het gevoel van tekort schieten op het werk door het
verlenen van mantelzorg (figuur 4).
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Figuur 4: Tekort schieten op het werk

Figuur 5: Tekort schieten als mantelzorger

Vanwege de effecten op het inkomen en de loopbaan kiest slechts een klein deel van de
werkende mantelzorgers ervoor om minder uren te gaan werken of te stoppen met werken
(Josten & Boer, 2015a). De combinatie van mantelzorg en een betaalde baan gaat daardoor
vooral ten koste van de vrije tijd. Dit blijkt ook uit ons panel: 36% van de mantelzorgers met
een betaalde baan ervaart geen goede balans tussen het verlenen van mantelzorg en eigen
ontspanning, tegenover 19% van de mantelzorgers zonder betaalde baan. Op termijn kan dit
gezondheidsklachten tot gevolg hebben en resulteren in een hoger ziekteverzuim (Josten &
Boer, 2015a).
Naar verwachting zal het aantal mensen dat werk en mantelzorg combineert toenemen,
doordat de overheid maatregelen neemt gericht op het vergroten van de arbeidsparticipatie
van groepen die nu vaak niet volledig werken, zoals vrouwen. Ook ouderen moeten langer
werken door een verhoging van de pensioenleeftijd. Vrouwen en ouderen zijn echter ook de
groepen die vaak mantelzorg verlenen (Josten & Boer, 2015b). Daarnaast neemt het aandeel
ouderen in de samenleving toe als gevolg van vergrijzing. Het aantal (potentiële)
mantelzorgers per persoon neemt daardoor af. Waar er nu nog dertien mantelzorgers
beschikbaar zijn voor iedere 85-plusser, zijn dat er in 2040 nog maar vijf (Knijff, 2017). Dit
heeft tot gevolg dat meer mensen mantelzorg zullen moeten verlenen en mantelzorg en een
betaalde baan vaker gecombineerd zullen worden, wat leidt tot een grotere belasting van
mantelzorgers.
Ondanks de stress en gevoelens van (over)belasting die het combineren van mantelzorg en
een betaalde baan met zich meebrengt, heeft dit ook positieve kanten. Een betaalde baan
vormt een afwisseling en afleiding van de mantelzorg. Ook doen mantelzorgers via hun werk
sociale contacten op. Dit gaat eenzaamheid onder mantelzorgers tegen (Maat et al., 2012).
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Eenzaamheid
Een ander negatief gevolg waarmee mantelzorgers te maken kunnen krijgen, is eenzaamheid.
Dit komt doordat mantelzorgers door de tijd die zij besteden aan mantelzorg minder tijd
hebben voor sociale contacten. Ook kunnen mantelzorgers te maken krijgen met onbegrip en
is er niet altijd voldoende aandacht voor hun wensen en behoeften. Daarnaast kan de relatie
met de hulpbehoevende onevenwichtiger worden. Dit speelt vooral wanneer er sprake is van
geestelijke achteruitgang van een partner. Bij het tegengaan van eenzaamheid onder
mantelzorgers is het van belang om mantelzorg bespreekbaar te maken. (Maat, Vermaas &
Kruijswijk, 2012; Movisie, z.j.a).
Eenzaamheid komt relatief vaak voor onder mantelzorgers van mensen met dementie. Naast
de eenzaamheid die zij ervaren door de geestelijke achteruitgang van de persoon waaraan zij
mantelzorg verlenen, ontstaat eenzaamheid doordat mensen de neiging hebben minder op
bezoek te komen wanneer iemand dementie heeft. Ook weten buitenstaanders onvoldoende
over de gevolgen van de ziekte (Alzheimer Nederland, 2018).
In de regio Utrecht is geen relatie gevonden tussen het verlenen van mantelzorg en
eenzaamheid. Mantelzorgers voelen zich niet eenzamer dan mensen die geen mantelzorg
verlenen. Ook is er geen relatie gevonden tussen het verlenen van mantelzorg aan iemand met
dementie en eenzaamheid. Mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich niet
eenzamer dan mantelzorgers van mensen met andere ziektes of aandoeningen. Wel is er een
verschil in eenzaamheid gevonden tussen mantelzorgers die wel en niet overbelast zijn.
Mantelzorgers die zich overbelast voelen, zijn vaker eenzaam (57%) dan mantelzorgers die
zich niet overbelast voelen (37%).
Financiële problemen
Mantelzorg kan financiële problemen met zich meebrengen. Uit eerder onderzoek blijkt dat één
op de vijf mantelzorgers moeite heeft om de kosten van het mantelzorgen te betalen (Bassie &
Wier, 2018). 15% van de mantelzorgers heeft minder hulp geboden dan gewenst vanwege de
kosten (Mezzo, z.j.b). Kosten die verbonden kunnen zijn aan mantelzorgen, zijn onder andere
reis- en parkeerkosten en telefoonkosten. Daarnaast betaalt een deel van de mantelzorgers
mee aan de zorgkosten van de hulpbehoevende. Sommige mantelzorgers gaan minder uren
werken of stoppen met werken om mantelzorg te kunnen verlenen. Hierdoor daalt hun
inkomen, waardoor financiële problemen kunnen ontstaan (Bassie & Wier, 2018).
In de regio Utrecht is geen relatie gevonden tussen het verlenen van mantelzorg en financiële
problemen. Uit ons onderzoek komen geen verschillen tussen mantelzorgers en nietmantelzorgers wat moeite met rondkomen betreft naar voren. Ook hebben mantelzorgers niet
vaker risicovolle of problematische schulden dan mensen die geen mantelzorg verlenen.
Positieve gevolgen
Naast bovengenoemde negatieve gevolgen heeft het geven van mantelzorg ook positieve
gevolgen. Bijvoorbeeld leuke momenten met de persoon waaraan mantelzorg wordt verleend,
een gevoel van zingeving en waardering, het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden en
een betere band met de hulpbehoevende (Klerk, Boer, Plaisier & Schyns, 2017). Ook mensen
die zich zwaar belast voelen door het geven van mantelzorg, ervaren positieve gevolgen. De
mate waarin mantelzorgers positieve gevolgen ervaren is onder andere afhankelijk van de
persoon waaraan mantelzorg wordt verleend. Over het algemeen zijn mensen die mantelzorg
verlenen aan een kind of aan iemand die verder van hen af staat positiever dan mensen die
mantelzorg verlenen aan een partner of ouder (Klerk et al., 2015).
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4. Hoe kan de overbelasting van mantelzorgers worden tegengegaan?

Mogelijkheden voor de werkgever
Verlofregelingen
Medewerkers in loondienst hebben recht op verlof voor de noodzakelijke zorg die zij bieden
aan mensen in hun omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Daarbij bestaan er twee vormen:
kortdurend en langdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof is bedoeld voor het verzorgen van
zieken in de naaste omgeving van de mantelzorger. Tijdens het kortdurend zorgverlof krijg de
mantelzorger minimaal 70% van het salaris doorbetaald.
Een mantelzorger heeft recht op langdurig zorgverlof wanneer iemand in zijn of haar omgeving
levensbedreigend ziek is of langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Tijdens het langdurend
zorgverlof heeft de mantelzorger geen recht op doorbetaling van het loon (Rijksoverheid,
2019b). Naast deze wettelijke verlofregelingen zijn er ook organisaties die extra
verlofmogelijkheden bieden aan medewerkers die mantelzorgen. Een derde van de werkgevers
geeft aan extra verlofmogelijkheden te bieden (Zorg.nu, 2016).
Uit eerder onderzoek blijkt dat verlofregelingen om mantelzorg en een betaalde baan beter te
kunnen combineren niet altijd bekend zijn bij medewerkers (Oude Avenhuis & Kruijswijk,
2013). In ons panel is ook gevraagd naar de bekendheid met verlofregelingen (figuur 6). Meer
dan 60% van de werkende mantelzorgers gaf aan bekend te zijn met het kort- en langdurend
zorgverlof. De bekendheid met eventuele extra verlofregelingen van de werkgever is minder
groot (figuur 7). Het merendeel van de respondenten (51%) weet niet of deze regelingen er
zijn. Daarnaast gaf 42% aan dat de werkgever geen extra verlofregelingen biedt.
Figuur 6: Bekendheid met wettelijke zorgverlofregelingen
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Figuur 7: Bekendheid met extra verlofregelingen van de werkgever

Ondanks de redelijk goede bekendheid van werkende mantelzorgers met verlofregelingen,
maakt slechts 7% van de panelleden gebruik van de wettelijke of eventuele extra
verlofregelingen van de werkgever. Eén van de redenen hiervoor is dat veel mantelzorgers het
(nog) niet nodig vinden om gebruik te maken van de regelingen: zij kunnen werk en
mantelzorg nog goed combineren. Daarnaast maken respondenten geen gebruik van de
verlofregelingen omdat zij parttime werken, niet (volledig) op de hoogte zijn van de regelingen
of omdat er geen medewerking is vanuit de werkgever. Een deel van de panelleden is ZZP’er,
waardoor de regelingen niet van toepassing zijn. Ook de financiële gevolgen van het opnemen
van verlof en schaamte kunnen een rol spelen bij het niet opnemen van mantelzorgverlof
(Oude Avenhuis & Kruijswijk, 2013).
Flexibel werken
Flexibel werken is een ander middel dat kan worden ingezet om overbelasting bij
mantelzorgers tegen te gaan. Het gaat hierbij onder andere om flexibele werktijden en thuis
werken. Wanneer het mogelijk is om bijvoorbeeld ’s avonds nog te werken of bij de
werkplanning te anticiperen op drukkere weken qua mantelzorgtaken, kan een betere balans
worden gevonden tussen zorg en werk (Oude Avenhuis & Kruijswijk, 2013). In het
panelonderzoek is gevraagd in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van flexibel werken (figuur
8). Bijna de helft (48%) van de werkende mantelzorgers uit ons panel maakt hier gebruik van.
De groep die niet flexibel werkt doet dit voornamelijk niet omdat hiertoe geen mogelijkheid is.
Flexibel werken is dus een populairdere manier om mantelzorg en werk te combineren dan
verlofregelingen. Een voordeel van flexibel werken, in tegensteling tot verlofregelingen, is dat
het geen kosten met zich meebrengt voor de mantelzorger (Oude Avenhuis & Kruijswijk,
2013).
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Figuur 8: Mogelijkheid tot flexibel werken

Mogelijkheden op het gebied van mantelzorgondersteuning
Door de inzet van mantelzorgondersteuning worden mantelzorgers ontlast en kunnen ze beter
omgaan met hun zorgtaken. Er bestaan verschillende vormen van mantelzorgondersteuning,
van praktisch tot emotioneel. De zorgsituatie en behoeften en voorkeuren van de mantelzorger
en zorgvrager bepalen welke vorm het meest geschikt is (Kruijswijk & Nanninga, 2017).
In de gezondheidsmonitor is aan mantelzorgers gevraagd waar zij behoefte aan hebben op het
gebied van ondersteuning (figuur 9). De vorm van ondersteuning waaraan de meeste behoefte
is, is informatie. Bijvoorbeeld over regelingen waarop de mantelzorger een beroep kan doen of
informatie over de ziekte of aandoening van de persoon waaraan de mantelzorger zorg
verleent. 31% van de mantelzorgers heeft hieraan behoefte. Daarnaast heeft 27% van de
mantelzorgers behoefte aan iemand die tijdelijk de zorgtaken overneemt en heeft 26%
behoefte aan een gesprek met een professional. Mantelzorgers hebben weinig behoefte aan
contact met andere mantelzorgers en materiële hulp.
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Figuur 9: De ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers

Om inzicht te krijgen in de ondersteuning of hulp die mantelzorgers daadwerkelijk ontvangen,
is aan het inwonerspanel gevraagd of zij het afgelopen jaar ondersteuning of hulp hebben
gekregen bij het verlenen van mantelzorg en zo ja, van wie (figuur 10). 66% van de
ondervraagden geeft aan hulp te hebben gekregen, vooral van familie (zowel van de partner
en/of kinderen als van andere familieleden).
Figuur 10: Ontvangen hulp of ondersteuning bij het mantelzorgen
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Mantelzorgwaardering
In figuur 10 is te zien dat 10% van de mantelzorgers ondersteuning heeft ontvangen van de
gemeente, bijvoorbeeld via het Wmo-loket. Een andere vorm van mantelzorgondersteuning
vanuit gemeenten is de mantelzorgwaardering, bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag of
cadeaubon. Aan het panel is gevraagd of er in de gemeente waar de persoon waaraan
mantelzorg wordt verleend woont, een vorm van mantelzorgwaardering bestaat. 36% geeft
aan dat dit het geval is. Het grootste deel van de respondenten (58%) weet echter niet of dit
bestaat (figuur 11). Weten van het bestaan van de mantelzorgwaardering betekent niet dat
hier ook gebruik van wordt gemaakt. Ongeveerde helft (49%) van de panelrespondenten die
weet van het bestaan van de mantelzorgwaardering heeft hier gebruik van gemaakt.
Figuur 11: Bekendheid met mantelzorgwaardering

Mantelzorgers die weten van het bestaan van mantelzorgwaardering in de gemeente, voelen
zich hierdoor gewaardeerd. 72% van de panelleden die op de hoogte is van het bestaan van
mantelzorgwaardering geeft aan dat zij zich hierdoor gesteund en gewaardeerd voelen door de
gemeente. De mantelzorgwaardering is voor gemeenten daarom een goede manier om de
belangrijke bijdrage van mantelzorgers te erkennen.
Respijtzorg
Een andere vorm van mantelzorgondersteuning is respijtzorg. Dit is een tijdelijke en volledige
overname van de zorg. Het doel van respijtzorg is een adempauze voor de mantelzorger,
zodat deze de zorg langer kan volhouden. Voorbeelden van respijtzorg zijn de dagopvang,
logeeropvang, aanwezigheidszorg, thuiszorg en vervangende mantelzorg (Movisie, 2017).
Slechts 3,5% van de panelleden heeft het afgelopen jaar gebruik gemaakt van respijtzorg. Als
reden waarom er geen gebruik gemaakt is van respijtzorg geeft de meerderheid aan dat dit
niet nodig was. Daarnaast geven een aantal panelleden aan dat zij niet of onvoldoende op de
hoogte zijn van het bestaan van respijtzorg of dat de persoon waaraan mantelzorg wordt
verleend dit niet wil.
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5. Conclusie en aanbevelingen
Het aantal mantelzorgers in Nederland neemt toe. Vooral vrouwen, mensen zonder betaalde
baan of parttime werkenden en mensen van 45 tot 64 jaar verlenen mantelzorg. De
meerderheid van de mantelzorgers verleent de zorg zonder problemen en haalt hier
voldoening uit.
Een klein deel van de mantelzorgers (15%) voelt zich echter overbelast. Dit zijn vooral
mantelzorgers die zorg verlenen aan mensen met psychische problemen, jonge mantelzorgers,
80-plussers en mantelzorgers met een niet-westerse migratieachtergrond. Ook de combinatie
van mantelzorg en een betaalde baan kan overbelasting tot gevolg hebben. Het is daarom van
belang om mantelzorgers te ondersteunen. Werkgevers kunnen dit doen door het onderwerp
mantelzorg bespreekbaar te maken binnen de organisatie en medewerkers te wijzen op de
mogelijke verlofregelingen. Ook de mogelijkheid om flexibel te werken draagt bij aan het
combineren van mantelzorgtaken en een betaalde baan.
Daarnaast is het van belang dat vanuit gemeenten passende ondersteuning wordt geboden
aan mantelzorgers. Hieraan kan invulling worden gegeven door middel van een coördinator
mantelzorg. Om bij het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers te kunnen aansluiten bij
hun behoeften en wensen, is het van belang om mantelzorgers te betrekken bij de
ontwikkeling van beleid op dit gebied (Movisie, z.j.b).
Niet alle mantelzorgers vinden zelf de weg naar het ondersteuningsaanbod van gemeenten.
Het is daarom belangrijk om actief te proberen mantelzorgers te bereiken en ze te wijzen op
het aanbod, zodat mantelzorgers de ondersteuning krijgen waar ze behoefte aan hebben.
Mantelzorgers kunnen worden bereikt via de zorgplekken waar zij mee naartoe gaan ter
ondersteuning van de persoon waaraan zij mantelzorg verlenen. Voorbeelden hiervan zijn (de
wachtkamer van) de huisarts, het wijkteam, het Wmo-loket, apotheken, verpleeghuizen en
ziekenhuizen. Daarnaast kunnen mantelzorgers worden bereikt via locaties uit hun dagelijks
leven, zoals het werk, de bibliotheek of de supermarkt. Bij het bereiken van mantelzorgers is
het van belang om de term ‘mantelzorger’ zoveel mogelijk te vermijden, omdat niet alle
mantelzorgers zich in deze term herkennen. Beter kan worden gevraagd naar mensen die voor
een naaste zorgen. Ook zorgprofessionals kunnen een rol spelen in het toeleiden van
mantelzorgers naar ondersteuning. Daartoe is het van belang dat zorgprofessionals de
signalen van overbelasting bij mantelzorgers herkennen (Movisie, z.j.c).
Een onderdeel van het ondersteuningsaanbod van gemeenten is de mantelzorgwaardering. Een
meerderheid van de panelleden geeft aan niet te weten of er een vorm van
mantelzorgwaardering bestaat in de gemeente. Mensen die op de hoogte zijn van het bestaan
van de mantelzorgwaardering, voelen zich hierdoor gewaardeerd en/of gesteund door de
gemeente. Daarnaast kan de mantelzorgwaardering als contactmoment worden gebruikt om te
inventariseren hoeveel mantelzorgers er in de gemeente zijn, hoe het met de mantelzorgers
gaat en of zij behoefte hebben aan ondersteuning (Mezzo, 2018). Het wordt daarom
aanbevolen om de mantelzorgwaardering beter onder de aandacht te brengen.
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