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INLEIDING 
 
Deze inleiding beschrijft kort de situatie in Amsterdam wat betreft 
mantelzorg en mantelzorgbeleid en de onderzoeksvragen van dit 
onderzoek. De methode en onderzoeksopzet worden in hoofdstuk 1 
toegelicht.  
 
 

Mantelzorg en mantelzorgbeleid in Amsterdam  

 
Mantelzorg en de gemeentelijke taak 
Mantelzorg verlenen heeft positieve aspecten. Veel mantelzorgers ervaren 
het als zinvol om iemand te helpen als dat nodig is, maar het kan ook zwaar 
zijn. De gemeente Amsterdam biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Dit 
is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een klein 
deel van de volwassen mantelzorgers maakt echter maar gebruik van dit 
ondersteuningsaanbod. Mantelzorgers die in huis wonen bij de zorgvrager 
maken vaker gebruik van het ondersteuningsaanbod dan degenen die niet 
bij de zorgvrager in huis wonen [1].  
 
 

Mantelzorg in cijfers 
Recente cijfers van de Gezondheidsmonitor Amsterdam (AGM) laten zien 
dat in 2016 9% van de volwassen Amsterdammers mantelzorg verleende. 
Landelijk is sprake van een lichte stijging van het aandeel volwassen 
mantelzorgers van 12% in 2012 naar 14% in 2016. In Amsterdam zien we 
geen stijging: ook in 2012 verleende 9% van de volwassen Amsterdammers 
mantelzorg. 
 
1 op de 7 mantelzorgers (17%) in Amsterdam is zwaar belast of overbelast. 
Dat zijn circa 10.000 Amsterdammers. Overbelasting speelt vooral bij 
mantelzorgers die wekelijks minimaal 8 uur mantelzorg verlenen, in huis 
wonen bij de zorgvrager en/of mantelzorg geven aan hun kind(eren).  
 
Van alle volwassen mantelzorgers gebruikt 8% het ondersteuningsaanbod 
van de gemeente en de stadsdelen. Mantelzorgers die in huis wonen bij de 
zorgvrager weten dit aanbod vaker (16%) te vinden dan andere 
mantelzorgers.[1] 
 
Aanleiding van dit onderzoek 
RVE OJZ, afdeling Zorg, gemeente Amsterdam heeft de GGD Amsterdam 
(afdeling EGZ) in oktober 2017 opdracht gegeven, n.a.v. een motie, een 
evaluatieonderzoek uit te voeren naar het ondersteuningsaanbod voor 
mantelzorgers. Reden van het onderzoek is een aangenomen motie van de 
raadsleden Boomsma en Poorter. Mantelzorgondersteuning is een 
belangrijk onderwerp voor de gemeente. Het onderzoek wordt gezien als 
startpunt om in Amsterdam meer van elkaar te leren en om met elkaar in 
gesprek te gaan over hoe mantelzorgondersteuning nog beter kan 
aansluiten bij de behoefte van mantelzorgers.  
 
Mantelzorg en vormen van ondersteuning in Amsterdam 
De binnen de gemeente Amsterdam gehanteerde definitie van 
mantelzorger is: iemand die langdurig, intensief en onbetaald zorg en 
ondersteuning geeft aan een naaste (partner, ouder, kind, vriend, buur, 
kennis) die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Kenmerkend voor de 
doelgroep is de diversiteit, waardoor het onmogelijk is te spreken van dé 

In dit rapport presenteren wij de resultaten van een onderzoek, uitgevoerd 
eind 2017 begin 2018, naar mantelzorgondersteuning in Amsterdam om 
antwoord te geven op de volgende vragen: Wie maken gebruik van dit 
aanbod, hoe bereiken mantelzorgers dit aanbod, hoe ervaren ze het, wat 
gaat goed en wat kan beter? Welke mantelzorgers maken geen gebruik van 
dit aanbod en waarom niet? Een stadsbreed effectiviteitsonderzoek aan de 
hand van 2 vergelijkbare groepen en aan de hand van registraties van 
meetbare indicatoren behoorde niet tot de opties. Daarom is gekozen voor 
evaluatieonderzoek aan de hand van interviews en enquêtes met 
mantelzorgers in de stad en met deelnemers en professionals 
ondersteuningsaanbod in de stadsdelen Oost en Zuidoost. 
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mantelzorger en wat dé effectdoelstellingen moeten zijn. Ondersteuning 
voor mantelzorgers bestaat in veel verschillende vormen. Er kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan praktische ondersteuning, zoals 
huishoudelijke hulp, maar ook emotionele ondersteuning zoals 
lotgenotencontact. Welke vorm het meest geschikt is, hangt af van de 
zorgsituatie en de voorkeuren van de mantelzorger én de zorgvrager [2]. 
 
In Amsterdam is de bewuste keus gemaakt mantelzorgondersteuning 
integraal vorm te geven, binnen een bestuurlijk stelsel waarbij stad en 
stadsdelen hun eigen bevoegdheden hebben. Veel directe en indirecte 
activiteiten om mantelzorgers te ondersteunen zijn verweven met elkaar. Zo 
maakt mantelzorgondersteuning onderdeel uit van wijkzorgnetwerken, is 
het terug te vinden binnen de basisvoorzieningen in de stadsdelen, in het 
parkeerbeleid (mantelzorg-parkeervergunning) en het beleid Wonen 
(urgentieregeling mantelzorgers). Daarnaast ontvangt de zorgvrager vaak 
aanbod vanuit de Wmo, Zorgverzekeringswet of Wet op de Langdurige 
Zorg. De mantelzorger heeft daarin geen eigenstandige positie, maar deze 
zorg kan de mantelzorger wel ontlasten. 
 
De gemeente Amsterdam heeft in de nota basisvoorzieningen de volgende 
type Mantelzorg ondersteuningsvoorzieningen beschreven: 
• Informatie en advies 
• Ondersteuningsaanbod complexe mantelzorgsituatie 
• Praktische hulp 
• Emotionele en educatieve steun 
• Informele respijtzorg 

 
Daarnaast is er een breed aanbod vanuit Wijkzorg. Dit betreft dagbesteding, 
ambulante ondersteuning en hulp bij het huishouden. 
 
Werkzaamheid mantelzorgondersteuningsaanbod 
Movisie heeft op basis van wetenschappelijk literatuuronderzoek een dossier 
ontwikkeld met een overzicht van interventies die werken bij 
mantelzorgondersteuning [2]. Deze werkzame bestanddelen worden 
meegenomen als leidraad van het onderzoek. 

 
 
 

Doelstellingen onderzoek 
Het gehele onderzoek heeft een looptijd van 6 maanden en bestaat uit 2 
delen met de volgende doelstellingen: 
 

A: zicht krijgen op het aanbod, ervaringen met mantelzorgondersteuning 
en de route er naar toe aan de hand van interviews met de 
mantelzorgers en de aanbieders van mantelzorgondersteuning, en 
documenten over het aanbod.  

B: zicht krijgen, aan de hand van interviews, op de redenen waarom 
mantelzorgers geen gebruik maken van ondersteuningsaanbod. 

 
Bij onderdeel A worden de volgende onderzoeksthema’s en vragen 
onderscheiden vanuit het perspectief van afnemers van het 
mantelzorgondersteuningsaanbod. 
 
Achtergrond 

a. Kenmerken mantelzorgers (SES, leeftijd, geslacht, werk/geen werk, 
andere taken, eigen gezondheid, hulpvraag, duur zorg, type zorgvrager 
relatie tot zorgvrager, afstand, problematiek en motivatie) 

b. Mate en type belasting 
c. Om welke redenen maken mantelzorgers gebruik van 

mantelzorgondersteuning. 
 
Hoe ervaren mantelzorgers de vindbaarheid en ondersteuning aanbod? 

a. Via welke route bij aanbod gekomen? 
b. Is aanbod passend bij ondersteuningsbehoefte (type, 

flexibiliteit/maatwerk, belasting/facilitering, samenwerking met 
professionals, tevredenheid)? 

c. Komen de door Movisie beschreven voorwaarden terug in het aanbod 
volgens de mantelzorgers? 

d. Beïnvloedt het mantelzorgersondersteuning aanbod de belastbaarheid, 
belasting, plezier in mantelzorg, gevoel van waardering?  
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Vanuit het perspectief van aanbieders van mantelzorgondersteuning 
worden in onderdeel A de volgende onderzoeksthema’s en vragen 
onderscheiden. 
 
- Beoogde en gerealiseerde route/ werving/vindbaarheid/verwijzing. 

- Beoogde en behaalde aanbod en bereik (zo mogelijk cijfers en ervaring). 
a. Wordt de doelgroep bereikt waar de mantelzorg voor bedoeld is? 
b. Komen de door Movisie beschreven voorwaarden terug in het 

aanbod volgens de professionals? 
c. Ervaring beoogde effect belastbaarheid en plezier in mantelzorg, 

gevoel van waardering? 
d. Kracht en verbeterpunten bereik en aanbod. 
e. Samenwerking en verwijzingsmogelijkheden andere 

mantelzorgaanbieders. 
 
Voor dit evaluatieonderzoek is, samen met de opdrachtgever en een 
begeleidingscommissie een selectie van mantelzorg ondersteunende 
interventies gemaakt. Gezien de korte looptijd van het onderzoek zijn 
(in)formele mantelzorgondersteuningsaanbieders geselecteerd waarbij 
de bereikbaarheid van de doelgroep voor interviews (enquête en diepte 
interview) naar verwachting goed is.  
 
Er is gekozen voor 3 typen ondersteuning, te weten:  

a) Individuele trajecten: Maatschappelijke Dienstverlening (madi’s) 
b) Trainingen: ‘De Zorg de Baas’ en het aanbod van St Naast 
c) Informele respijtzorg: Markant 

 
Focus van het onderzoek ligt op de Stadsdelen Oost en Zuidoost en beperkt 
zich tot volwassen mantelzorgers. 
 
 
 
 

Bij onderdeel B staat het perspectief centraal van de niet-bereikte 
mantelzorgers. De volgende onderzoeksthema’s en vragen worden 
onderscheiden  
1. Behoefte aan ondersteuning en welk type ondersteuning. 
2. Om welke reden wordt er geen gebruik gemaakt van 

ondersteuningsaanbod. 
 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt de methode, opzet en uitvoering van het onderzoek 
beschreven. Hoofdstuk 2 gaat in op de Individuele trajecten. Hoofdstuk 3 
gaat in op cursussen, trainingen en informatiebijeenkomsten. In 3.1 komt de 
training ‘De Zorg de Baas’ aan bod, in paragraaf 3.2 het aanbod van St. 
Naast en in paragraaf 3.3 het bredere aanbod aan cursussen, trainingen en 
informatiebijeenkomsten. In hoofdstuk 4 staat respijtzorg centraal. 
Paragraaf 4.1 beschrijft de onderzoeksresultaten van Markant informele 
respijtzorg en paragraaf 4.2 het bredere aanbod aan respijtzorg. De focus 
van hoofdstuk 5 ligt op de niet-bereikte mantelzorgers. Hoofdstuk 6 geeft 
een breder beeld van het mantelzorgondersteuningsaanbod in de 
stadsdelen Oost en Zuidoost en het bereiken van mantelzorgers van niet-
westerse herkomst. Tot slot worden in hoofdstuk 7 conclusies getrokken. 
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1. Methode 
 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatieve gegevens uit 
telefonische en face-to-face interviews met deelnemers en professionals, 
rapportages en interventiebeschrijvingen en kwantitatieve gegevens uit een 
online enquête onder ontvangers van het Mantelzorgcadeau 2017, de AGM 
2016 en een vervolgonderzoek onder respondenten van de AGM 2016. 
 
 

1.1. Kwalitatief onderzoek: interviews en documentanalyse 
 
Telefonische interviews deelnemers 
Bij de individuele trajecten zijn in principe alle cliënten benaderd die in de 
voorgaande 3 maanden een traject hadden afgesloten. Vanwege de privacy, 
zijn deze cliënten benaderd door de organisaties zelf. Cliënten die 
toestemming gaven voor deelname aan het onderzoek zijn door de 
onderzoekers gebeld om een afspraak te maken. Dit kon op het tijdstip dat 
de cliënt het best uitkwam, ook ’s avonds. Er werd net zo lang gebeld tot er 
contact tot stand kwam. Indien er taalproblemen waren, werd er hulp van 
een tolk aangeboden. 
 
In totaal zijn 30 cliënten benaderd door Civic, 10 door Dynamo en een 
onbekend aantal door MaDiZo; 24 cliënten gaven toestemming voor 
deelname. Dit resulteerde in 20 interviews. Bij 2 van deze interviews is een 
tolk ingezet. Deze 2 interviews vonden face-to-face plaats in plaats van 
telefonisch. 
 
Bij de training ‘De Zorg de Baas’ zijn deelnemers benaderd van 2 trainingen 
in Zuidoost en Nieuw West; 11 deelnemers gaven toestemming voor 
deelname. Dit resulteerde in 10 telefonische interviews, 5 met deelnemers 
uit Zuidoost en 5 met deelnemers uit Nieuw West.  
 
Bij St. Naast zijn alle Amsterdammers die in 2017 deelnamen aan het 
Individueel Programma benaderd. Van de 39 deelnemers gaven er 4 

toestemming. Alle 4 deze deelnemers zijn geïnterviewd. Deelnemers aan de 
Workshop ‘Grenzen stellen’ zijn persoonlijk, op locatie door een onderzoeker 
benaderd. Van de 13 deelnemers gaven 7 toestemming. Dit resulteerde in 6 
interviews.  
 
Van de ontvangers van informele respijtzorg van Markant gaven 18 personen 
toestemming. Dit resulteerde in 15 telefonische interviews. Eén interview 
vond in het Engels plaats. 
 
Redenen om geen toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek 
zijn o.a. drukte en overbelasting, de problemen achter zich willen laten, 
taalbarrière, dat er al ‘te veel’ onderzoek wordt gedaan en dat ‘de situatie 
toch niet verandert’. 
 
Voor de telefonische interviews is een interviewleidraad opgesteld met een 
beperkt aantal vragen over het gebruik van het aanbod, de route er naar toe, 
de redenen voor deelname, tevredenheid en ervaren baat, en het zich 
herkennen in de term mantelzorger. Ook werd gevraagd naar geboorteland, 
hebben van betaald werk, en de mantelzorgsituatie en steun vanuit het 
eigen netwerk voor zover dit nog niet eerder aan de orde was gekomen in 
het gesprek. De verwachte gespreksduur was 10-15 minuten, echter, als een 
mantelzorger meer wilde vertellen, was dat mogelijk. Deelnemers kregen 
een VVV-bon ter waarde van 7,50 euro als vergoeding voor deelname aan 
het telefonisch interview. 
 
Diepte interviews deelnemers 
Een deel van de respondenten van de telefonische interviews is benaderd 
voor deelname aan een diepte-interview. Diepte-interviews zijn afgenomen 
bij 7 deelnemers aan de individuele trajecten en 15 ontvangers van informele 
respijtzorg. De interviews met deelnemers aan de Individuele trajecten was 
face-to-face, bij de respondent thuis. Bij 2 interviews was een tolk aanwezig. 
Bij de selectie van de respondenten is gekeken naar diversiteit, zowel 
tevreden als minder tevreden deelnemers zijn gevraagd, en de mate waarin 
men ervaringen kon herinneren en verwoorden.  
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Voor de diepte-interviews zijn interviewleidraden ontwikkeld. In de 
interviewleidraad voor deelnemers aan de Individuele trajecten waren 
vragen opgenomen over de mantelzorgsituatie en over factoren die van 
invloed kunnen zijn op het risico op overbelasting o.a. de motivatie om 
mantelzorg te verlenen, de combinatie met andere verplichtingen, steun 
vanuit het eigen sociale netwerk en positieve en negatieve ervaringen. Ook 
werd gevraagd naar hoe het traject verlopen is, of de Movisie voorwaarden 
aan bod kwamen (zie kader op pagina 17), hoe men de gesprekken ervaren 
heeft, wat het effect op de ervaring belasting was en wat het hen verder 
heeft opgeleverd. Alle deelnemers ontvingen een VVV-bon van 25 euro.  
 
De interviewleidraad voor deelnemers aan informele respijtzorg bevatte 
vragen over respijtbehoefte, -aanbod en -effect uit de Movisie 
respijtpiramide (pag. 59). Onderwerpen waren onder andere de houding van 
de mantelzorger, zorgvrager en hun sociale omgeving ten aanzien van 
respijtzorg, de ervaren deskundigheid van de vrijwilligers (gevoel of hun 
naaste in goed handen is), het contact met de coördinator van Markant, de 
activiteiten die ondernomen worden door de vrijwilligers, wat de 
mantelzorger in de respijttijd doet, of het hem/haar een adempauze geeft en 
wat het effect is op de ervaren belasting. De deelnemers aan het 
verdiepende telefonische interview ontvingen een VVV-bon van 10 euro. 
 
Diepte-interviews professionals geselecteerd aanbod 
Er zijn 9 diepte-interviews afgenomen: 3 professionals betrokken bij de 
individuele trajecten, 2 professionals betrokken bij ‘De Zorg de Baas’, 2 
professionals betrokken bij het Individueel Programma van St. Naast en 2 
professionals betrokken bij informele respijtzorg Markant. Alle interviews 
ware face-to-face en op locatie bij de aanbieders. 
 
Voor elke type aanbod is een aparte interviewleidraad ontwikkeld. 
Onderwerpen die in alle leidraden aan de orde komen zijn: de organisatie 
van het aanbod, bereik en werving deelnemers, doel en (theoretische) 
onderbouwing van het aanbod, verwachtingen en tevredenheid van 
deelnemers, werking en effecten, de Movisie randvoorwaarden en tips en 
adviezen voor verbetering aanbod mantelzorgondersteuning. De vragen 

over werking verschillen per type aanbod. Deze vragen zijn voor de 
Individuele trajecten gebaseerd op het model van methodisch handelen van 
maatschappelijk werkers [3], voor de trainingen op het Theory of change 
model [4] en voor de informele respijtzorg op de piramide van respijtzorg van 
Movisie [5]. In de interviewleidraad voor de informele respijtzorg zijn ook 
vragen opgenomen over de werving en begeleiding van vrijwilligers en 
matching.  
 
Diepte-interviews organisaties in Oost en Zuidoost 
Om een breder beeld te krijgen van het ondersteuningsaanbod voor 
mantelzorgers in Amsterdam Oost en Zuidoost zijn 12 professionals (en 
vrijwilligers) geïnterviewd van de volgende formele organisaties en 
zelforganisaties: Civic, Dynamo, Assadaaka, Stichting SAN Oost, MaDiZo, 
Anand Joti, Stichting GAM, Venzo, Kraka-e-Sewa, Profor, Home Instead en 
Mantelaar. In de interviews lag de focus op de ervaringen die de organisaties 
hebben met het bereiken van mantelzorgers van niet-westerse herkomst; 
welke barrières niet-westerse mantelzorgers in de weg staan om van 
0ndersteuning gebruik te maken en wat de beste strategieën zijn om deze 
groep mantelzorgers te bereiken.  
 
Documenten 
Als laatste methode zijn documenten geraadpleegd van de onderzochte 
organisaties zoals draaiboeken en jaarverslagen, en diverse memo’s en 
verslagen van de stadsdelen en madi’s.  
 
 

1.2. Kwantitatief onderzoek: vragenlijsten  
 
Vragenlijst Mantelzorgcadeau 
De mantelzorgers die in 2017 een mantelzorgcadeau ontvingen zijn 
gevraagd om toestemming voor deelname aan een online enquête. In totaal 
gaven 954 mantelzorgers toestemming, waarop zij een uitnodiging 
ontvingen voor deelname aan de enquête; 334 van hen hebben de enquête 
ingevuld.  
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De vragenlijst bevatte vragen over deelname aan de Dag van de Mantelzorg 
en de waardering van het Mantelzorgcadeau. Voor dit onderzoek zijn extra 
vragen toegevoegd over de behoefte aan en gebruik van respijtzorg en 
cursussen, trainingen en informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. Ook 
zijn de respondenten gevraagd om tips en adviezen. 
 
Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 (AGM)  
De Amsterdamse Gezondheidsmonitor (AGM) is een vierjaarlijks 
gezondheidsonderzoek van de GGD Amsterdam onder Amsterdammers van 
19 jaar en ouder. In 2016 deden ruim 8.600 Amsterdammers mee aan het 
onderzoek (respons: 38%). De steekproef werd getrokken uit het 
bevolkingsregister en was gestratificeerd naar leeftijd en de 22 
Amsterdamse gebieden. De gegevens zijn gewogen naar de 
bevolkingssamenstelling van Amsterdam voor geslacht, leeftijd, gebied, 
burgerlijke staat, huishoudgrootte, inkomen en herkomst. Hierdoor zijn de 
resultaten representatief voor de bevolking van Amsterdam.[1] 
 
AGM Vervolg vragenlijst 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beheert sinds 2016 de AGM 
databestanden van de GGD Amsterdam. Via het CBS zijn NAW gegevens 
opgevraagd van respondenten die in 2016 aan de volgende criteria voldeden: 

1. Gedurende ten minste 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week 
mantelzorg verlenen; 

2. In het voorgaande jaar geen gebruik gemaakt hebben van 
mantelzorgondersteuningsaanbod; 

3. Toestemming gegeven voor benadering voor vervolgonderzoek. 
 
Deze groep respondenten is per brief uitgenodigd voor deelname aan het 
vervolgonderzoek. De brief bevatte een korte uitleg van het onderzoek en 
een code om online een vragenlijst in te vullen. Aan degenen die voorkeur 
hadden voor een papieren vragenlijst, werd deze nagestuurd. Na 2 weken 
ontvingen degenen die nog niet gereageerd hadden een reminder mét 
papieren vragenlijst.  
 

De vragenlijst bevatte vragen over de mantelzorgsituatie, het gebruik en de 
behoeft aan mantelzorgondersteuning, risicofactoren voor (over)belasting 
en belemmeringen voor gebruik. Onder de respondenten zijn 3 VVV-bonnen 
verloot ter waarde van 100 euro. 
 
Door over sampling van de AGM in de bevolking van 65 jaar en ouder, 
hebben er relatief meer ouderen de vragenlijst ingevuld. Alle data en 
uitspraken zijn dan ook niet representatief voor de gehele groep 
mantelzorgers, maar alleen voor de mantelzorgers die de vragenlijst hebben 
ingevuld. 
 
Data analyse 
Bij de analyse van de kwalitatieve data is gebruik gemaakt van het data-
analyseprogramma MaxQDA. Dit programma biedt de mogelijkheid om 
grote hoeveelheden kwalitatieve data te ordenen en in te delen in de 
relevante thema’s. 
 
Voor de analyse van de kwantitatieve data is gebruik gemaakt van SPSS. 
 
Subjectiviteit & triangulatie  
In dit onderzoek kijken we naar ervaringen van deelnemers en professionals, 
en maken we gebruik van rapportages die de organisaties zelf hebben 
opgesteld. Deze informatie weerspiegelt het perspectief van de 
verschillende partijen, en is niet altijd objectief. Door meerdere invalshoeken 
en databronnen te combineren kunnen we dit deels ondervangen. Deze 
methode heet triangulatie. In dit onderzoek worden meerdere methoden 
gecombineerd (kwalitatief en kwantitatief), meerdere databronnen 
(bijvoorbeeld Vragenlijst Mantelzorgcadeau en AGM Vervolgvragenlijst) en 
meerdere bronnen (deelnemers en professionals). Als uitkomsten dezelfde 
richting op wijzen dan vergroot dat het vertrouwen in de geldigheid. 
Databronnen kunnen elkaar ook tegenspreken, ook dat is informatief.  



 
INDIVUELE TRAJECTEN - Beschrijving - Beschrijving 9 

2. INDIVUELE TRAJECTEN 
 
 

2.1. Beschrijving 
 
In elk stadsdeel is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening 
actief, kortweg madi genoemd. In het stadsdeel Oost zijn twee madi’s: Civic 
en Dynamo. In Zuidoost is MaDiZo werkzaam. 
 
Maatschappelijke dienstverlening richt zich op Amsterdammers die 
problematiek ervaren op de domeinen inkomen, huisvesting, gezinsrelaties, 
sociaal netwerk en maatschappelijke participatie en die (tijdelijk) regieverlies 
ervaren en onvoldoende zelfredzaam zijn om de problemen in eerste 
instantie zelf of met hulp van een sociaal netwerk op te lossen. Het doel van 
de ondersteuning is de zelfredzaamheid van deze mensen te behouden, te 
versterken of te herstellen en te voorkomen dat zij in een later stadium 
zwaardere zorg of ondersteuning nodig hebben. 
 
De maatschappelijke dienstverlening is een vrij toegankelijke voorziening, 
met vaak meerdere locaties waar burgers kunnen binnenlopen en informatie 
en advies kunnen krijgen.  
 
Alle madi’s bieden individuele hulp- en dienstverlening aan. Men 
onderscheidt de volgende ‘producten’.  

• Informatie en advies: eenmalig gesprek voor bewoners met 
enkelvoudige vragen. 

• Individueel traject: vraagverheldering en kortdurend 
ondersteuningstraject (max 5 gesprekken) gericht op het 
beheersbaar krijgen van de probleemsituatie van een individuele 
cliënt en zijn/haar omgeving, met als doel het vergroten of 
herstellen van de zelfredzaamheid.  

• Vinger aan de polscontact: contacten in kader van nazorg, 
duurzame ondersteuning of overbruggingszorg. 

In hoofdstuk 2 staan de individuele trajecten centraal.  

De individuele dienstverlening is niet specifiek gericht op mantelzorgers, 
maar mantelzorgers maken wel deel uit van de doelgroep. In Amsterdam is 
de bewuste keus gemaakt mantelzorgondersteuning integraal vorm te 
geven. Hierdoor kunnen ook mantelzorgers bereikt worden die zich niet 
bewust zijn van de zwaarte van hun mantelzorgtaken en er ondersteuning 
mogelijk is.  
 
Een aantal madi’s heeft naast hun reguliere spreekuren nog een apart 
spreekuur speciaal voor mantelzorgers. Deze worden bemenst door 
maatschappelijk werkers met meer kennis over mantelzorgondersteuning.  
 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het aantal mantelzorgers dat in 
2017 gebruik heeft gemaakt van een individuele traject.  
 
Tabel 1. Mantelzorgers die een Individuele Traject ontvingen in 2017. 

 
� Aantal trajecten in 2016.  
Bron: jaarrapportages, registratie madi’s en persoonlijke communicatie.  

 
De aantallen in tabel 1 geven een indicatie. Ondanks de zorgvuldige uitvraag 
is niet 100% uit te sluiten dat een madi trajecten heeft gerapporteerd in 
plaats van unieke cliënten of ook ander typen trajecten zijn meegeteld.  
 
De volgende paragrafen beschrijven de ervaringen van mantelzorgers en 
professionals met individuele trajecten in stadsdelen Oost en Zuidoost. 
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2.2. Telefonische interviews deelnemers 
 

Over wie gaat deze paragraaf? 
 
Voor dit onderzoek zijn 20 deelnemers telefonisch geïnterviewd, 8 klanten 
van MaDi Zuidoost, 4 klanten van Dynamo en 8 klanten van Civic. Dit waren 
6 mannen en 14 vrouwen. De etniciteit van de 20 deelnemers is verschillend. 
6 deelnemers zijn van Surinaamse afkomt, 1 komt uit Ecuador, 2 uit 
Marokko, 1 uit Egypte, 1 uit Pakistan en de overige 9 zijn van Nederlandse 
afkomt of de afkomst is niet bekend. 2 interviews zijn gehouden met behulp 
van een tolk. 
 

 
De meeste deelnemers verlenen dagelijks mantelzorg (18 van de 20) aan één 
van de ouders (6 van de 20) of aan zijn of haar man/vrouw (9 van de 20). De 
mantelzorg wordt door 5 deelnemers 5 jaar of minder verleend, 3 
deelnemers geven tussen de 5 en 10 jaar mantelzorg en nog eens 6 geven 
aan al langer dan 10 jaar mantelzorg te geven met een uitschieter van 30+ 
jaar.  
 
Naast het geven van de mantelzorg hebben 7 deelnemers een vaste baan, 1 
deelnemer geeft aan dat ze de mantelzorg beschouwt als haar baan omdat 
ze hiervoor betaald krijgt vanuit een PGB en van 2 deelnemers is het niet 
bekend. 10 deelnemers geven aan geen baan (meer) te hebben vanwege het 
geven van de mantelzorg. Een aantal zorgvragers ontvangt naast 
mantelzorg ook professionele hulp: 4 zorgvragers krijgen thuiszorg via 
Cordaan, 1 zorgvrager krijgt externe betaalde hulp via MEE en 1 krijgt 
huishoudelijk hulp.  
 
Hoe terecht gekomen 
De helft van de mantelzorgers zijn in aanraking gekomen met MaDiZo, 
Dynamo of Civic via de gemeente (5 van de 10) of via bekenden (5 van de 10). 
Zij gingen met een vraag naar het gemeenteloket en werden daar 
doorverwezen naar de verschillende organisaties.  

 
“Via de gemeente, Gemeente Amsterdam. Die heeft aangegeven 
dat ik voor huishoudelijke hulp naar Civic kon gaan.” 

 
“In eerste instantie wilde ik PGB aanvragen, omdat ik als 
mantelzorger voor mijn moeder actief ben. Dat heb ik aangevraagd 
bij de Gemeente Amsterdam en die heeft me juist doorverwezen 
naar Civic. Ja, dus ik ben naar het gemeentehuis geweest in 
Amsterdam Oost en ja, een gesprek gehad en die meneer zegt: 
‘Nee, het gaat niet meer via ons sinds kort. Dus ik moet u 
doorverwijzen naar een andere partij.’ Mijn vraag was uiteraard: 
‘Welke partij dan?’ Heeft hij het voor me uitgezocht en dat was Civic. 
Dus zodoende ben ik bij Civic terecht gekomen.” 

 

Degene die via anderen op de verschillende organisaties werden 
geattendeerd, hoorden dit van mensen die hier al mee bekend waren.  
 

“Nou, eigenlijk, mijn moeder was daar al bekend mee en die was 
echt wat betreft die Sociale Raadslieden, papieren invullen, helpen 
met werk en bezwaren maken. Eigenlijk allemaal dat soort dingen 
allemaal. Dus zij kwam daar. Zij was daar ook bekend. Ze is zelf daar 
ook vrijwilliger. Dus vandaar dat ze dan ook bekend daar is.” 

 
1 deelnemer werd via PuntP op de organisatie gewezen en de overige 
deelnemers zijn geïnformeerd via een folder in de brievenbus of ze waren 
zelf op internet gaan zoeken naar organisaties die ze zouden kunnen helpen.  
 
Reden voor deelname 
De redenen van de mantelzorgers om contact op te nemen met de 
organisaties die mantelzorgers ondersteunen lopen uiteen, van hulp voor de 
mantelzorgers zelf tot hulp dat iets minder met mantelzorgondersteuning te 
maken heeft zoals hulp bij schulden. De meesten zochten ondersteuning en 
hulp voor de aanvraag van vergoedingen, PGB of huishoudelijke hulp. 
Anderen zochten hulp voor zichzelf. Zij hadden vragen met betrekking tot 
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de mantelzorg, zochten ontlasting voor zichzelf en mantelzorgbegeleiding 
en/of wilde graag respijtzorg.  
 

“Nou, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Ja, en ondersteuning. 
Ondersteuning op wat voor manier? Nou, ondersteuning hoe ik het 
beste mijn moeder kon ondersteunen, zeg maar.” 

 
De overige mantelzorgers zochten hulp voor de schulden die ze hadden of 
zochten hulp voor de zorgvragers die de mantelzorgers zelf niet konden 
oplossen.  
 

“Luister, ik woon hier met mijn vrouw en ze moest schulden betalen. 
En ik zag dat ik tekort kom met het salaris, daar had ik een vraag 
over. “  
 
“Nou, ik heb hulp gezocht in verband met schuldsanering, zeg maar, 
en wat je allemaal als mantelzorger tegenkomt en waar je hulp kunt 
zoeken.” 

 
Ervaren belasting 
Ruim de helft van de geïnterviewde deelnemers voelt zich zeer zwaar belast 
of overbelast. Eén van de redenen is dat de mantelzorgers zelf vaak al op 
leeftijd zijn waardoor het zwaar voor ze is om alle zorgen van een 
mantelzorger op zich te nemen. Daarnaast gaat de zorg continu door en 
blijven ze zich ermee bezig houden en hebben ze ook nog een eigen 
werk/gezin/sociaal leven waar ze het druk mee hebben. De mantelzorg komt 
er dan extra bij en dat wordt als erg belastend ervaren.  
 

“Ik kan het niet eigenlijk, want ik ben bijna 70.” 
  

“Ik ben overbelast en zwaar ook voor mij, want dan moet ik dubbel 
gaan werken. En ik heb ook nog kinderen thuis, die ook op school 
zitten. Dat werk moet ik ook overnemen. Mijn huiswerk moet ik ook 
overnemen. Dus het wordt bijna 3/4 keer dubbel op mij. Ik ben 
overbelast” 

Een aantal deelnemers geeft aan dat de belasting soms zo hoog was of is dat 
ze zelf even rust nodig hadden en hulp van hun naasten of organisaties 
inschakelden. Enkele deelnemers zijn door de hoge zorgbelasting gestopt 
met hun werk.  
 

“Ik weet dat ik vorige week, vroeg ik nog aan een andere zus van mij 
van: ‘Kan je het even overnemen, want ik ben moe.’ Ja, ik was 
gewoon moe. Maar van mezelf, als ik een dagje even eruit ben, even 
bijtanken, dan kan ik er weer tegenaan.” 

 
“Ik ben mijn baan kwijt geraakt toen mijn vrouw ziek begon te 
worden. Ik ben overspannen geraakt en ja, ben ik nog steeds. Ik heb 
eigenlijk burn-outklachten. Een hele lijst van klachten heb ik.” 

 
Tijdens de interviews kwam ook een aantal keer naar voren dat de 
deelnemers het moeilijk vinden om over de belasting van het geven van 
mantelzorg te praten. Zij geven aan dat ze het niet zien als een belasting, 
omdat ze het vanzelfsprekend vinden dat ze mantelzorg geven aan hun 
naasten.  
 

“ In de Surinaamse gemeenschap, dan doe je gewoon mantelzorg.” 
 
“Het gaat om mijn moeder, dus eh, dat doe ik met liefde. Ja. 
maar eigenlijk heb ik zoiets van: ja, het is gewoon de zorg wat ik 
voor mijn familie moet doen, dus voor mijn man die ik help en nu 
voor mijn vader.” 

 
“Ja, hoe voel ik me belast? Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk ja, dat is 
het hem juist, omdat het van jezelf is, je eigen familie.” 

 
Hoeveel gesprekken gehad? 
Bijna alle deelnemers hebben meerdere gesprekken gehad bij de mantelzorg 
ondersteunende organisaties. Het aantal gesprekken varieert tussen de 2 en 
de 10 of meer gesprekken. 3 deelnemers hebben maar 1 gesprek gehad en 2 
deelnemers hebben helemaal geen gesprek gehad.  
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Geholpen met probleem? 
3 op de 4 geïnterviewde deelnemers voelt zich geholpen met zijn/haar 
probleem. Ze vinden dat er goed en serieus naar ze werd geluisterd en dat ze 
veel advies kregen. Ook zorgden de professionals ervoor dat een aantal 
deelnemers bijvoorbeeld in de schuldsanering kwam en een bewindvoerder 
aangewezen kreeg. Slechts 4 van de 20 deelnemers hebben specifieke 
mantelzorgondersteuning ontvangen in de zin van hulp bij of ontlasting van 
het geven van mantelzorg. Daarnaast geven enkelen deelnemers aan dat ze 
het fijn v0nden dat de maatschappelijk werker extra diensten voorstelde.  
 

“Omdat alles in gang is gezet, er is geluisterd naar mij, men is 
serieus met de problematiek omgegaan en ik heb door toedoen 
daarvan, heb ik ook een zorg van cursus mantelzorger gevolgd. Dus 
ja, daarom vind ik het prima, ik had er baat bij.” 

 
“Ja, eigenlijk wel, als ik heel eerlijk ben: heel erg. Alles wat wij 
aangevraagd hebben, en sommige dingen hebben wij niet eens 
aangevraagd, maar dat werd aangedragen en dat vond ik ook wel zo 
fijn, bijvoorbeeld de ergotherapie en de fysiotherapie, et cetera. Ja, 
dat vond ik heel erg fijn, dus eigenlijk ben ik daar dik tevreden over.” 

 
2 deelnemers zeggen nog niet te weten of het geholpen heeft. Hun 
aanvragen zijn nog niet afgerond. Echter geven ze wel aan dat ze erg 
tevreden zijn met de manier waarop de maatschappelijk werker hen heeft 
geholpen met alle formulieren in te vullen.  
 
4 deelnemers voelen zich helemaal niet geholpen. Zij geven aan dat dit komt 
doordat de problemen waarmee ze te maken hebben niet zijn opgelost en ze 
zich niet gehoord/begrepen voelden tijdens de gesprekken.  
 

“Nou, niet geholpen. Ik ben totaal niet geholpen, want de 
problemen zijn net zoveel als de dag dat ik daar was, nog steeds niet 
opgelost.” 

 

“Nou, kijk, als die dame niet had gezegd: ‘Kom over een maand,’ dan 
dacht ik dat ze me had begrepen. Maar ze heeft me niet begrepen. 
Er waren zoveel dingen wat ik nog met haar moest bespreken.” 

 
“Nee, als je zoveel vragen hebt. Het gesprek was niet afgerond. Kijk, 
als je tegen iemand zegt: ‘Is alles goed? Vindt u het duidelijk?’ Dan 
zeg ik: ‘Ja.’ Maar ik heb totaal niet het gevoel dat ik zelf mijn ei kwijt 
kan, want als ik zelf naar een dokter zou gaan, wat ik op dit moment 
ook niet heb, dan heb ik nooit 1 spreekuur, want dan mag ik maar 
één klacht zeggen. Dan moet je 2 spreekuren hebben of 3. Maar ja, 
die mevrouw, ik kom voor het eerst bij haar, zij kent de hele situatie 
niet. Om alles in kaart te brengen moet je nog een tweede afspraak 
maken, want ik had niet 1 vraag, ik had wel honderden vragen.” 

  
Tevredenheid over advies 
De meeste geïnterviewde deelnemers zijn tevreden (6 van de 20) of zeer 
tevreden (9 van de 20) over het advies dat men gekregen heeft. Zij geven 
aan dat ze tijdens de gesprekken juiste adviezen en tips hebben gekregen 
die ze ook echt toepassen. Anderen vermelden dat de professionals goed 
handelen en dat de gesprekken de deelnemers een goed gevoel geeft, 
omdat ze geholpen zijn. 

 
“Omdat ik merk van dat de tips die zij aangeven in de gesprekken, 
dat ik ook bezig ben daarmee, dat ik dat ook toepas.” 
 

Een kwart van de geïnterviewde is (zeer) ontevreden. Deze deelnemers zijn 
(zeer)ontevreden, omdat ze aangeven geen adviezen te hebben gekregen 
tijdens de gesprekken en het proces om geholpen te kunnen worden of iets 
aangevraagd kan worden, te lang duurt.  
 

“Dat is meer, zeg maar, niet met de persoon zelf, hoor, maar het is 
meer dat het met het proces te maken had en hoe dat gaat bij de 
organisatie. Daar ben ik het meest niet tevreden over.” 
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Herkenning in het begrip mantelzorger 
Bijna alle deelnemers (18 van de 20) herkennen zichzelf in het begrip 
‘mantelzorger’. Echter een derde van deze deelnemers zag zich pas als 
mantelzorger nadat ze met een organisatie hadden gesproken.  
 

“Door de organisatie ben ik gaan inzien dat ik het al heel lang ben.” 
 
De overige 2 deelnemers voelen zich geen mantelzorger ondanks ze met een 
mantelzorg ondersteunende organisatie hebben gesproken. Zij zien het 
geven van mantelzorg als iets wat je doet voor je naasten. 
 

“Nou, eigenlijk niet. Of ja, het is mantelzorg, zeggen ze, maar 
eigenlijk heb ik zoiets van: ja, het is gewoon de zorg wat ik voor mijn 
familie moet doen, dus voor mijn man die ik help en nu voor mijn 
vader. Ja, zij zeiden van: ‘Maar dat is mantelzorg.’ Maar ik dacht dat 
mantelzorg in het begin zoiets was van: je bent iemand die iemand 
anders helpt, je buurvrouw of iemand die, weet je, die je kent. Dus, 
maar ze zeggen dat dit wat ik doe mantelzorg is. Maar ja, ik zie het 
gewoon als een plicht of het hoort erbij. Ja, het is heel typisch, hè?” 

 
Behoeften aan ondersteuning 
In het telefonisch interview is niet expliciet gevraagd naar andere behoeften 
aan mantelzorgondersteuning, maar een deel van de geïnterviewde 
deelnemers (8 van de 20) bracht dit onderwerp zelf ter sprake. Deelnemers 
geven aan behoefte te hebben aan praktische ondersteuning zoals hulp bij 
persoonlijke verzorging of boodschappen doen, informatie over een 
betaalbare vakantie voor mensen met een handicap, meer multiculturele 
hulp, een beter werkend vervoersalternatief dan de vervoerspas, 
instructie over veilig tillen. Ook respijtzorg wordt genoemd.  
 

“Maar wat ik heel erg mis is respijtzorg. Iedereen heeft het erover, 
maar het is er niet. Op dit moment is er alleen respijtzorg in de vorm 
van een vrijwilliger die je 4 uur kunt krijgen overdag. En die weten 
niet hoe ze moeten tillen, die weten niet hoe ze iemand moeten 
verschonen.“ 

2.3. Diepte interviews deelnemers  
 
In deze paragraaf schetsen we aan de hand van 7 diepte-interviews een meer 
gedetailleerd beeld van de ervaringen van de deelnemers van de Individuele 
trajecten. We bespreken de achterliggende motivatie van de mantelzorgers 
en de positieve en negatieve emoties die komen kijken bij het geven van 
mantelzorg. Vervolgens kijken we naar hoe de mantelzorgers het 
ondersteuningstraject hebben ervaren en of ze vinden dat de gesprekken 
hen iets hebben opgeleverd.  
 
Motivatie geven mantelzorg 
De motieven om hulp te verlenen kunnen van invloed zijn op de ervaren 
belasting. Zo ervaren mantelzorgers die hulp bieden om professionele hulp 
uit te stellen of omdat er geen alternatieven zijn, een hoge belasting. Dit 
geldt niet voor mantelzorgers met een intrinsieke motivatie om te helpen: 
omdat ze dat graag doen of vanzelfsprekend vinden.[6] 
 
Wij hebben de mantelzorgers een aantal stellingen voorgelegd en hen 
gevraagd in hoeverre ze zich hierin herkenden.  

• “Ik doe het uit liefde en genegenheid”  

o Bij iedereen speelt dit sterk mee.  
• “Hij/zij wil het liefst door mij geholpen worden” 

o Iedereen is het hier mee eens. Bij 5 personen speelde dit 
sterk mee en bij 2 personen een beetje.  

• “Ik vind het (niet meer dan) mijn plicht” 

o Iedereen is het hier mee eens. Bij 5 personen speelt dit sterk 
mee en bij 2 personen een beetje.  

• “Om professionele hulp te voorkomen of uit te stellen”  

o De meerderheid is het hiermee eens, waarvan 3 personen 
het er sterk mee eens zijn. Bij 2 personen speelt dit niet.  

•  “Er is niemand anders die het kan doen” 

o De meerderheid is het hier niet mee eens. Bij 2 personen 
geldt dit echter wel sterk. Bij 1 persoon geldt dit een beetje.  
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In deze uitkomsten herkennen we de uitkomsten uit het landelijke SCP 
onderzoek [6]. Daaruit kwam naar voren dat de meeste mantelzorgers een 
intrinsieke motivatie hebben om te helpen (ongeveer 80%), een derde helpt 
omdat de zorgvrager dit graag wil, 18% helpt omdat er niemand anders 
beschikbaar is, 17% om zo professionele zorg uit te stellen of te voorkomen 
en 10% kent niemand die hen zou kunnen aflossen.  

De deelnemers in ons onderzoek herkennen zich het minst in de ervaring die 
volgens het SCP bijdragen aan een hoge belasting van de mantelzorgers. Ze 
herkennen zich meer in de ervaringen die niet geassocieerd zijn met een 
hoge ervaren belasting.  
 
Positieve en negatieve emoties 
Positieve en negatieve ervaringen en de emoties die komen kijken bij het 
geven van mantelzorg kunnen van invloed zijn op het risico op 
overbelasting. Om een idee te krijgen van de emoties die spelen bij de 
deelnemers die wij geïnterviewd hebben, vroegen we ze in hoeverre ze zich 
herkenden in enkele positieve en negatieve ervaringen.  
We legden ze eerst de volgende positieve ervaringen voor. 
 

• “Zorgen voor mijn naaste geeft mij een goed gevoel” 
o Bijna iedereen is het hiermee eens, waarvan 5 personen het 

er helemaal mee eens waren. 1 persoon stond er neutraal 
tegenover.  

• “Door het geven van hulp leer ik blij te zijn met de kleine dingen” 

o Bijna iedereen is het hiermee eens, waarvan 3 personen het 
er helemaal mee eens zijn. 1 persoon is het er niet mee 
eens.  

•  “Ik geniet van de leuke momenten met de persoon voor wie ik zorg” 

o 5 van de 7 mantelzorgers zijn het hiermee eens, waarvan 3 
het er helemaal mee eens zijn. 2 personen staan hier 
neutraal tegenover.  

• “De persoon die ik help en ikzelf zijn dichter bij elkaar gekomen” 

o 4 van de 7 mantelzorgers zijn het hiermee eens. 2 
mantelzorgers staan er neutraal tegenover en 1 is het er niet 
mee eens.  

• “Door het geven van hulp leer ik nieuwe mensen kennen” 

o De meeste mensen staan hier neutraal tegenover. 2 
personen zijn het er helemaal mee eens, 1 persoon is het er 
niet mee eens.  

 
Vervolgens vroegen we de mantelzorgers in hoeverre zij zich herkennen in 
een aantal negatieve ervaringen. De voorgelegde stellingen zijn onderdeel 
van een door het SCP opgestelde hiërarchische schaal met veertien items [8]. 
Deze hiërarchie vertelt waar mantelzorgers het eerste moeite mee krijgen 
en waar ze moeite mee krijgen in een latere fase, als de druk van het helpen 
toe neemt. De resultaten staan hier geordend van licht (boven) naar zwaar 
(onder).  
 

• “Ik voel mij geremd in mijn ontwikkeling” 

o Slechts 1 persoon is het hier mee eens. 5 personen waren 
het hier niet mee eens. 1 persoon was neutraal.  

• “De situatie van mijn naaste laat mij nooit los” 

o Hierover zijn de meningen verdeeld. 3 personen zijn het er 
mee eens. 4 personen zijn het er niet mee eens, waarvan 2 
personen het er helemaal niet mee eens zijn.  

•  “Ik voel me erg onder druk staan door de hulp die ik geef” 

o Slechts 1 persoon is het hiermee eens. 3 personen zijn het 
hier niet mee eens en 3 personen staan hier neutraal 
tegenover.  

•  “Ik heb het gevoel dat ik altijd klaar moet staan voor mijn naaste” 

o 4 mantelzorgers zijn het hier mee eens. 2 personen zijn het 
er niet mee eens.  

•  “Door het geven van de hulp is mijn gezondheid achteruitgegaan” 

o Hier zijn de meningen over verdeeld. 3 personen zijn het er 
helemaal mee eens. 4 personen zijn het er niet mee eens, 
waarvan 2 personen het er helemaal niet mee eens zijn. 
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•  “Door de mantelzorg kreeg ik conflicten thuis of op mijn werk” 

o Slechts 1 persoon is het er (helemaal) mee eens. 6 
mantelzorgers zijn het er niet mee eens. Waarvan 3 
personen het er helemaal niet mee eens zijn.  

o De persoon die het hiermee eens is, is zijn baan kwijt 
geraakt omdat hij te vaak vrij moest vragen om voor zijn 
partner te zorgen. Vervolgens is hij overspannen geraakt. 
De meeste andere mantelzorgers werkten niet op het 
moment dat ze de mantelzorg op zich namen.  

 
De mantelzorgers in ons onderzoek kunnen zich meer vinden in de positieve 
dan in de negatieve emoties die we ze voor legden. Dit kan beschermend 
werken op het risico op overbelasting. Aan de andere kant herkennen ook 
nog redelijk wat deelnemers zich in de negatieve stellingen.  
Degene bij wie de zorg geleid heeft tot conflicten thuis of op het werk is het 
zwaarst belast. Diegene ondervindt ook alle andere genoemde problemen. 
 
Aanmelding 
Als aanvulling op het telefonische interview is de deelnemers gevraagd hoe 
de aanmelding en het eerste contact verliep met de organisatie voor 
individuele trajecten.  
 
Bij de meeste mantelzorgers verliep de aanmelding en het eerste contact 
soepel. Bij een enkeling verliep de kennismaking minder soepel. Een trage 
aanmeldprocedure en gebrek aan communicatie lijken hieraan ten 
grondslag te liggen.  
 

“Nou, je gaat naar een buurthuis waar een aantal mensen, 
maatschappelijk werksters staan. Dan moet je gewoon wachten tot 
je aan de beurt komt. Dus je kunt niet bellen voor een afspraak, je 
kunt niet een nummertje trekken. Ja, wie het eerst komt, wie het 
eerst…dus er zijn mensen die gewoon niets te doen hebben en een 
uur eerder daar staan. En als jij dat ook niet doet, dan wacht je een 
uur. Ja, ik vind dat vrij kostbare tijd altijd. Dat is echt iets van de 
middeleeuwen.” 

Een andere mantelzorger vertelt dat haar contactpersoon van baan is 
gewisseld. Daarna heeft ze herhaaldelijk gebeld om met iemand anders een 
afspraak te maken. Tot op heden is ze nog niet teruggebeld.  
 
De organisatie van het vervolgtraject verliep ook niet naar ieders 
tevredenheid.  
 

“Dan maak je een afspraak, zijn ze er gewoon niet. Dat is me 2 keer 
gebeurd. Nou, dan bleek ze dus ziek te zijn. Zij heeft wel heel netjes 
een mailtje gestuurd naar collega’s van: ‘Ik heb een afspraak met 
mevrouw, wil je het afbellen?’ Niemand denkt: goh, laat ik maar 
eens afbellen. Kom ik daar aanfietsen.”  

 
Ook bleek niet altijd de juiste informatie voorhanden.  
 

“Nou, nu is het ongeluk dat er best veel is veranderd, de wetgeving. 
In januari is het veranderd, in juni is het veranderd. Maar voordat die 
vragen werden ingediend moest ik tien keer heen en weer. Ze 
wisten het gewoon niet, ik kreeg verkeerde aanmeldings-
formulieren. Ik was terplekke op mijn telefoon aan het kijken bij de 
WMO-helpdesk bijvoorbeeld, ambulante ondersteuning, wat dat 
betekende. En ik gaf degene zelf aan van: volgens mij geef je me nu 
het verkeerde formulier, want dit is het nieuwe. Ik had het gevoel 
dat ik hen de hele tijd moest vertellen hoe het ging. O, dat vond ik 
zo vervelend.“  

 
Bejegening 
De deelnemers gaven aan dat de gesprekken met de maatschappelijk 
werkers zelf positief zijn verlopen. Ze vertellen dat er goed naar hen 
geluisterd is en dat er rekening is gehouden met hun normen en waarden. 
Ze werden gestimuleerd om te vertellen over hun situatie en ze voelden 
zich op hun gemak bij de zorgverlener. De meeste mensen geven 
bovendien aan dat ze betrokken waren bij het formuleren van de doelen. 
Ook werd hen duidelijk gemaakt wat de procedure was die doorlopen zou 
worden. 
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Randvoorwaarden 
In de gesprekken met de mantelzorgers kwamen de meeste 
randvoorwaarden van Movisie aan bod (Zie kader op pagina 17). 
 
Bij alle deelnemers is de steun vanuit het sociale netwerk besproken. Bij de 
meeste (4 van de 6 personen) is gesproken over de mogelijkheid om 
respijtzorg te krijgen. De mantelzorgers geven aan dat wanneer het 
besproken is, het nog niet altijd mogelijk is. Er zijn bijvoorbeeld geen 
vrijwilligers beschikbaar of de zorgvragers houden het af.  
 

“De maatschappelijk werker die nu aan huis komt heeft wel als 
advies gegeven dat mijn zus naar een dagopvang kan en dat wil ze 
ook, maar er was een stop eind vorig jaar. Ze zouden nu weer 
beginnen met nieuwe mensen aan te nemen.” 

 
Tolk: “Dat wil ze eigenlijk heel graag. Ze heeft daar wel informatie 
over. Ze zou het ook heel graag willen toepassen, maar hij is daar 
wat terughoudend.” 

 
Bij 3 van de 5 personen is de rol die cultuur speelt in het geven van 
mantelzorg besproken. Bij 3 van de 5 mantelzorgers is gesproken over de 
combinatie van zorg en andere verantwoordelijkheden.  
 
Bij slechts 2 van de 5 mantelzorgers is er gesproken over de positieve 
aspecten van mantelzorg, al dan niet in de vorm van complimenten aan de 
mantelzorger over zijn bijdrage.  
 

“Volgens mij bewonderde hij wel bepaalde dingen die ik deed. Hij 
heeft er wel respect voor. Hij zegt wel: ‘Fijn dat je dat doet, fijn dat je 
er voor elkaar bent.’ Dat snapt hij wel.” 

 
Degene bij wie deze aspecten niet besproken worden, ligt de nadruk meer 
op de ervaring van de zorgvrager.  
 

“Nee. Als ze er is gaat het meer over hoe mijn zus zich voelt. Ja, 
meer over haar emoties, maar niet over dit soort dingen.” 

 
Aan de andere kant komen de negatieve aspecten van mantelzorg wel altijd 
aan bod. Volgens een geïnterviewde professional komt dit doordat bij deze 
groep de negatieve emoties vaak de positieve overheersen.  
 
Hebben de gesprekken iets opgeleverd?  
Mensen zijn over het algemeen geholpen met hun praktische vragen, zoals 
de aanvraag voor huishoudelijke hulp en het krijgen van informatie.  
 
Een mantelzorger geeft aan dat ze graag meer informatie over haar 
mogelijkheden zou willen krijgen.  
 

“Ik ga er met wat concreets naartoe, echt wat heel concreet is, wat 
meetbaar is, en dat wordt gedaan. Maar er wordt niet gezegd van: 
‘Heb je daaraan gedacht’ of ‘dit maakt je leven makkelijker’ of ‘er 
kan een busje komen voor je moeder.’ Dat wordt niet gedaan. Die 
informatie krijg ik ergens anders vandaan. Dus voor het concrete 
waarvoor ik ernaartoe ben gegaan, ja, daar hebben ze mee 
geholpen, maar that’s it.” 

 
Of ze ook op emotioneel vlak verder gekomen zijn wisselt per persoon. De 
één heeft haar hart kunnen luchten en veel opgepikt van lotgenoten.  

“Ik heb er heel veel aan gehad. Ik heb mijn zorg kunnen delen en ik 
heb ook van anderen gehoord hoe het bij hen toe gaat en ook 
handvatten gekregen van: je kunt het ook zo doen. Jezelf gewoon 
niet wegcijferen ten gunste van wie dan ook. Gewoon je rust pakken 
en ook tijd voor jezelf nemen, want dat is iets waar ik eh, ik blijf 
maar hollen.” 
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Wat werkt bij mantelzorgondersteuning [2] 

Randvoorwaarden volgens Movisie 
 
Movisie heeft op basis van wetenschappelijk literatuuronderzoek een aantal 
randvoorwaarden geformuleerd die bijdragen aan de effectiviteit van de 
mantelzorgondersteuning. Deze randvoorwaarden zijn:  
 
1. Het geven van aandacht aan zowel positieve als negatieve aspecten 

van mantelzorg.  

Bij veel mantelzorgers hebben negatieve emoties de overhand. Het is 
belangrijk om de mantelzorgers ook te wijzen op de positieve aspecten van 
het mantelzorgen. Positieve aspecten zijn bijvoorbeeld het ervaren van 
zingeving en/of waardering, het krijgen van meer zelfvertrouwen of het 
opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. 
Maar ook de negatieve ervaring dient aandacht te krijgen. Het kan dan gaan 
over het ervaren van zware belasting, het gegeven dat mantelzorgers zich 
vaker ongezond voelen of dat mantelzorgers uit onervarenheid een grotere 
kans lopen om hun geduld te verliezen. 
 
2. Oog hebben voor de diversiteit (leeftijd, werkend) onder 

mantelzorgers.  

Goede mantelzorgondersteuning is maatwerk. Er is aandacht nodig voor de 
verschillende mantelzorgrelaties en –situaties. Zo hebben oudere 
mantelzorgers meer behoefte aan emotionele steun en hulp bij vragen over 
zingeving. Terwijl werkende mantelzorgers vaak geholpen zijn met 
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, zoals het bespreekbaar maken van 
mantelzorgtaken, flexibele werktijden, passende verlofregelingen en 
maatwerkoplossingen. 
 
3. De individuele mantelzorger plaatsen in de context van zijn/haar 

sociale netwerk (het delen van de zorg).  
Getrouwde mensen, mensen met kinderen, mensen die betrokken zijn bij 
een kerkgemeenschap en mensen die op het platteland wonen, hebben vaak 
een groter en gevarieerder netwerk. Het afnemende kindertal, de toename 
 

 

 

 

in arbeidsparticipatie van vrouwen en de toename van het aantal 
echtscheidingen, kunnen gevolgen hebben voor het zorgpotentieel van een 
sociaal netwerk. Het aandeel buren en vrienden dat deelneemt aan het 
zorgnetwerk neemt toe. 
 
4. Aansluiten bij de waarden en normen van betrokkenen (voor zover 

mogelijk). 

Dat er morele vraagstukken spelen bij mantelzorg klinkt al door in de 
omschrijvingen van mantelzorg als ‘een keuze die geen keuze is’ of een 
‘vanzelfsprekende plicht’. Motieven en (levens)overtuiging van de 
mantelzorger bepalen of er sprake is van een moreel probleem. Door te 
focussen op de praktische kanten van de mantelzorg worden dit soort 
gevoelens vaak verdrongen. Ethiekondersteuning helpt bij het verhelderen 
van (eigen) morele dilemma’s en vraagstukken en biedt de mogelijkheid om 
gezamenlijk tot een breed gedragen oplossing te komen. 
 
5. Combinatie mantelzorg en andere verantwoordelijkheden.  
De behoefte aan respijtzorg hangt samen met andere 
verantwoordelijkheden die de mantelzorger heeft (Van Exel et al., 2007). Dit 
kan gaan om werk, de zorg voor (andere) kinderen, de mantelzorg aan 
meerdere personen of andere verplichtingen.  
 
6. Bespreken mogelijkheden voor respijtzorg (óók als respondent geen 

behoefte heeft).  

De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de respijtzorg is een factor die 
het gebruik van respijtzorg kan bevorderen of belemmeren. Er is veel 
informatie over respijtzorg, maar het ‘uitzoekwerk’ wordt vaak belemmerd 
doordat het mantelzorgers ontbreekt aan tijd, energie en/of concentratie. 
Directe informatie en het advies van zorg- en welzijnsmedewerkers dragen 
bij aan de acceptatie en legitimatie van de keuze voor respijtzorg. 
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Echter, niet iedereen zit er op te wachten zijn of haar hart te luchten bij een 
vreemde.  
 

 “En over gevoel, ja, emotie, denk ik: ja, ik praat er natuurlijk wel 
over, maar ik denk niet dat zij mij daarin kunnen helpen als ik boos 
ben of als ik verdrietig ben. Ik sta er ook niet echt voor open, zeg 
maar, om over mijn emoties met iemand anders te gaan praten, met 
hen althans.” 

 
De meeste mantelzorgers hebben een positief effect op de belasting 
ervaren. De mantelzorgers geven onder andere aan beter geïnformeerd te 
zijn na de gesprekken die ze gehad hebben met de maatschappelijk werkers.  
 

“Ja, want vroeger merkte ik wel aan mijn moeder dat ze veel meer 
stress had met allemaal aanvragen, papierwerk en dat soort dingen 
allemaal. De stress is nu veel minder.” 

 
Ook noemt een mantelzorger dat de gesprekken haar meer zelfvertrouwen 
gegeven hebben en dat ze haar geholpen hebben aan nieuwe contacten. Het 
aangeven van grenzen lukt bij sommige nu beter. Dit onderwerp komt aan 
bod in de individuele gesprekken en de lotgenotengroepen.  
 

“Wat ik vroeger niet deed, als mijn zwager er is dan zeg ik gewoon 
tegen ze van: ‘Ik ga even 2 uurtjes naar de Poort.’ Dan ga ik gewoon 
weg. Dan stap ik op, pak ik mijn fiets en dan ga ik even eruit. Dan 
blijf ik 1,5 à 2 uur weg en dan kom ik weer. Ja, dan ga ik weer vrolijk 
verder.” 

 

2.4. Perspectief professionals 
 
Om het perspectief van de professionals over de Individuele trajecten in 
kaart te brengen hebben we gesproken met 3 professionals, van elke madi 1. 
Hieronder bespreken we het verloop van de Individuele trajecten. We 
bekijken in hoeverre de randvoorwaarden van Movisie aan bod komen in de 
gesprekken. We vroegen de professionals of ze denken dat de 
mantelzorgers tevreden zijn met de gesprekken en of ze de mantelzorg 
beter aan kunnen na het doorlopen van een individueel traject. Ook vroegen 
we ze of ze zelf tevreden zijn met wie ze bereiken en hoe ze denken dat dit 
beter kan. Tenslotte kijken we naar de samenwerking tussen de 
verschillende zorgpartijen.  
 
De professionals 
Voor het onderzoek hebben we gesproken met 2 maatschappelijk werkers 
en 1 mantelzorgcoördinator. De maatschappelijk werkers ondersteunen 
buurtbewoners met verschillende vragen en krijgen in die hoedanigheid ook 
regelmatig mantelzorgers over de vloer. De mantelzorgcoördinator 
ondersteunt mantelzorgers met gesprekken, groepsactiviteiten en 
informatiebijeenkomsten.  
 

Spreekuur 
Tijdens het spreekuur krijgen de maatschappelijk werkers met verschillende, 
vaak praktische vragen, te maken. Aan bod komen zaken als 
huisvestingsproblematiek, hulp met brieven, bemiddeling bij instanties, of 
hulp met het aanvragen van PGB. Ook helpen ze cliënten op het gebied van 
wetten en regels. Bovendien kennen ze de buurt goed en kunnen ze mensen 
wegwijs maken in het lokale aanbod. Soms is er vooral behoefte aan 
psychosociale ondersteuning en een andere keer dienen de gesprekken 
gewoon als uitlaatklep. De mantelzorgers kunnen even ontspannen. 
 
De professionals zien zo’n 1 tot 3 mantelzorgers per week. Vaak komen ze 
oorspronkelijk met vragen voor hun naasten. Later komen ze doorgaans ook 
met vragen voor zichzelf.  
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“Het zijn vaak in eerste instantie vragen voor degene waar ze voor 
zorgen. En dan in zo’n eerste gesprek komt soms ook wel naar voren 
van: oké, ik heb zelf ook nog wel dingetjes. Ik zou ook nog wel willen 
weten hoe ik moet omgaan met, ik noem maar wat, deurwaarders 
die hier aan de deur staan of brieven die ze veel ontvangen, et 
cetera. Dus dat zijn wel de vragen die vaak voorkomen.” 
 

Tijdens het intakegesprek wordt er gewerkt met de Zelfredzaamheid-Matrix 
(ZRM). De ZRM brengt de mate van zelfredzaamheid van de cliënt in kaart 
op 12 leefgebieden zoals inkomen, werk en opleiding, tijdsbesteding en 
huisvesting. Op basis van de gegeven informatie wordt ook gekeken of er 
sprake is van mantelzorg. In het kader ‘Gebruik Zelfredzaamheid-Matrix 
(ZRM)’ wordt het gebruik van de ZRM tijdens het eerste gesprek verder 
beschreven. 
 
Afhankelijk van de hulpvraag wordt besloten of de mantelzorger geholpen is 
met een enkel gesprek, met meerdere gesprekken in de vorm van een 
individueel traject, of met een doorverwijzing naar een van de andere 
professionals zoals de sociale raadslieden, schuldhulp-verleners, 
participatiemedewerkers of bijvoorbeeld naar het Sociaal Loket.  
 
Het gesprek 
Tijdens de gesprekken proberen de professionals in kaart te brengen of er bij 
de mantelzorgers sprake is van overbelasting en waar die overbelasting hem 
dan in zit.  
Iets anders waar op ingezet wordt is dat de mantelzorgers inzien dat ze 
mantelzorger zijn. Dat ze zich realiseren dat dit veel energie kost. Óók als je 
het als iets vanzelfsprekends ziet. Want ook dan kun je overbelast raken.  
 

“In allochtone culturen is het heel vertrouwd hè, heel normaal dat je 
dat doet voor je vader, je moeder, je broer, je zus, je oom en tante. 
Dus hen zegt dat begrip mantelzorger helemaal niets, omdat ze het 
gewoon vanuit hun hart doen en vanuit hun cultuur, het moet 
gewoon. Maar ook die mensen kunnen overbelast raken, net zoals 
autochtonen.” 

Gebruik Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) 
 
Bij binnenkomst wordt de ZRM ingezet om in kaart te brengen wat er speelt 
in het leven van de cliënt. Op deze manier wordt ook duidelijk of er sprake is 
van mantelzorg.  

“Ja, als je iemand binnen krijgt, vaak komt iemand binnen met financiële 

problemen, schulden. Ja, en dan ga je doorvragen en dan: ‘Ja, waarom heb je 

die schulden?’ ‘Ik heb geen werk. Ik moest stoppen met mijn werk, want ik 

moest zorgen voor mijn moeder of voor mijn zoontje of dochter.’ Nou ja, dan 

komt het hele balletje aan het rollen. Dan zie je vaak ook, wat ik vaak merk bij 

onze klantengroep, dat de vaders niet meer in beeld zijn. Dus dan staan 

vrouwen er alleen voor. Dan is er helaas vaak ook, soms ook sprake geweest 

van huiselijk geweld. Dus dan heb je een derde categorie. Dus geen netwerk, 

schulden, huiselijk geweld, geen werk, dus geen dagbesteding. En omdat je 

alleen maar bezig bent met het zorgen, heb je ook geen ontspanning meer en 

sociale contacten. Dus dan heb je al 6 gebieden van die ZRM waarop je kunt 

zien dat het niet goed gaat met de mantelzorger.” 

De ZRM wordt niet bij iedereen toegepast. “Nee, niet altijd. Onze 

klantengroep bestaat toch wel voor 80% uit allochtone mensen. Nou ja, leg dat 

maar eens uit, die 13 leefgebieden. Dus dan zet je dat heel anders in. Je 

gebruikt het wel, maar op een hele simpele manier eigenlijk. Vooral als je dat 

aan hoger opgeleiden laat zien, die vinden dat interessant en die gaan dat 

gewoon zelf invullen. En die schrikken dan van: ‘Oh, goh, dat had ik niet 

verwacht, dat ik zo zou scoren.’ Maar dat kan je maar met heel weinig mensen 

doen, hoor.” 

Ook de ‘EDIZ-schaal’ van Markant wordt soms ingezet om de belasting te 
inventariseren. “Daar staan 8 vragen in die jouw overbelasting testen. Dat is 

ook wel een belangrijke, dat is één foldertje. Dat is heel handig.”  

Hoewel dit soort vragenlijsten niet altijd nodig geacht worden. “Ja, want 

vaak is het zo duidelijk dat er sprake is van overbelasting, en dan is het een 

kwestie van geduld hebben totdat iemand daar zelf mee komt, tot dat besef is 

ingedaald.” 
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Een hulpverlener vertelt dat ze, naast dat ze de mensen thuis bezoekt, 
daarom ook graag buitenshuis afspreekt met de mantelzorger.  
 

“Voor het andere perspectief. Even uit die zorgstand. ´Nu ben jíj 
belangrijk, nu ben jij aan de beurt, nu mag jij praten over jezelf.´” 

 
Het onderliggende probleem is bijna altijd dat ze geen netwerk hebben, of 
dit in ieder geval denken. Tijdens de gesprekken helpen de professionals de 
mantelzorger in te laten zien dat ze wel degelijk een netwerk hebben. 
Eventueel kan de maatschappelijk werker, of een netwerkcoach, helpen dit 
netwerk weer op te bouwen of dit te verstevigen.  
 

“Dat vergt heel veel tijd en heel veel moed, vooral van de 
mantelzorger zelf. En het gaat langzaam, ja.” 

 
Opstellen doelen  
Wanneer er sprake is van vervolggesprekken, stellen mantelzorger en 
maatschappelijk werker samen de doelen op. Het is vooral belangrijk dat de 
mantelzorger zelf achter de doelen staat.  
 

“Als die meningsverschillen er zijn, dan moeten wij ons er soms bij 
neerleggen van: oké, dat komt later wel. Vaak zie je dan ook wel dat 
je erop terugkomt, maar dan ben je wel een paar weken verder. 
Weet je, dat hoort gewoon bij ons werk, dat we niet te snel iets 
willen doen, terwijl de klant daar nog niet is, zeg maar.”  

 
Zelfs wanneer een klant iets vraagt waar een zorgvrager niet achter staat, 
kan een aanvraag ingediend worden. De maatschappelijk werker geeft met 
een ‘geforceerde aanvraag’ aan dat ze zelf haar twijfels heeft over de 
relevantie van de aanvraag. Als voorbeeld noemt ze een PGB-aanvraag, 
terwijl er getwijfeld werd of het eigen netwerk meer zou kunnen betekenen.  
 

“Nou, klanten hebben daar recht op om in ieder geval die aanvraag 
in te dienen. Wij zijn geen beoordelend orgaan, weet je. Je bent wel 
een beetje de screener en je bevindingen stuur je ook door, maar ik 
ben niet degene die gaat zeggen: ‘Nee, jij krijgt geen hulp of 
indicatie.’ […] Het onderzoeksbureau kan het zelf verder uitzoeken 
hoe ze daarover nadenken om een indicatie af te geven ja of nee.” 

 
Aan de hand van de opgestelde doelen wordt er vervolgens gekeken wat er 
aan de situatie gedaan kan worden.  
 

“Ja. Nou, wat de mantelzorger daar zelf aan kan doen, hè, want we 
stimuleren heel erg dat mensen op zoek gaan naar hun eigen 
oplossingen. Dat is ons werk tegenwoordig. We kunnen het niet 
meer allemaal oplossen. Daarom krijg je ook steeds meer van die 
vrijwillige coaches, buurtbewoners, die helpen mensen een 
oplossing te vinden.” 
 

Als de mantelzorger toch niet voldoende ontlast kan worden vanuit het 
informele circuit, wordt er gekeken wat het formele circuit hierin kan 
betekenen. 
 
Randvoorwaarden 
We hebben de professionals gevraagd of de door Movisie besproken 
randvoorwaarden aan bod komen tijdens de gesprekken met de 
mantelzorgers. Zie kader op pagina 17. 
 
De professionals bespreken allemaal de positieve kanten van mantelzorgen. 
Soms is het moeilijk dit tot de mantelzorger door te laten dringen. 
Bijvoorbeeld als het in de cultuur zit om voor je naasten te zorgen.  
 

“Als het vanzelfsprekend is, dan denken ze: joh, man, waar heb jij 
het over, dat hoort gewoon erbij.” 
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Sommige mantelzorgers vinden het moeilijk om over de positieve kanten te 
praten. Ze hebben eerder het gevoel dat ze tekort schieten. Schaamte en 
schuldgevoel heeft dan de overhand.  
 
Ook worden de negatieve kanten van het mantelzorgen besproken met de 
mantelzorger. Bij veel mantelzorgers overheerst deze emotie de positieve 
ervaring.  
 

“Bij onze doelgroep zit veel meer die overbelasting, dat negatieve 
erin. Dus helaas overheerst het negatieve het positieve.” 
 

De diversiteit van de groep komt ook aan bod in de gesprekken. Veelal komt 
dit naar boven met het invullen doornemen van de ZRM. In de communicatie 
naar de doelgroep wordt rekening gehouden met de culturele diversiteit. 
Omdat het zorgen voor de naasten in veel culturen vanzelfsprekend is, 
realiseren ze zich niet altijd dat ze mantelzorger zijn.  
 
Het uitvragen van het sociale netwerk is een vast onderdeel van de 
gesprekken. Daarbij is het onderdeel van de ZRM. Hoewel mantelzorgers in 
eerste instantie vaak denken dat er geen netwerk is.  
 

“En dat klopt dus niet, die aanname. In bepaalde gevallen wel hè, 
dat mensen er echt helemaal alleen voor staan. Vluchtelinge 
gezinnen, een nichtje dat voor haar tante zorgt en voor de rest dan 
uit die Afghaanse gemeenschap zijn er geen hulpbronnen 
beschikbaar. […] Maar meestal is er altijd wel iemand in de buurt die 
je even naar het ziekenhuis wil rijden of even een boodschap voor je 
wilt doen […]. Er is veel meer mogelijk dan mensen denken.” 

 
Mensen hier bewust van maken is een belangrijk onderdeel van de 
gesprekken met de mantelzorgers. 
 
De (culturele) normen en waarden en de dilemma’s die hieruit voortvloeien 
worden besproken met de mantelzorgers. Vaak is de insteek om mensen 
bewust te laten worden dat ze mantelzorger zijn en dat het belangrijk is dat 

ze goed voor zichzelf zorgen. Normen en waarden kunnen dan in de weg 
zitten.  
 

“Ik zie bij de autochtonen dat die meer bereid zijn om dingen als 
dagbesteding, bijvoorbeeld, of andere hulp te accepteren. Die staan 
meer open voor dat soort dingen. En ik merk toch bij andere 
culturen, dat die het toch vaak zelf in de hand willen houden. Dat ze 
minder makkelijk een andere hulpverlener of iemand zouden 
betrekken voor de zorg.” 

 
Wanneer mantelzorgers aangeven dat het er bij hoort, gaan de professionals 
hier over in gesprek.  
 

“De mentaliteit van: dat hoort er gewoon bij, daar proberen we wel 
op door te vragen van: ‘Ja, je geeft aan dat het erbij hoort, maar het 
is ook wel belangrijk dat jij je goed blijft voelen.’ Dat bespreekbaar 
maken, dat probeer je wel inderdaad.” 

 
Tevreden met het aanbod? 
Volgens de professionals zijn de mantelzorgers over het algemeen tevreden 
met de gesprekken.  
 

“Ze gaan wel altijd met iets naar huis, zeg maar, niet met lege 
handen, of het nou een grote aanvraag is of iets kleins, 
informatiefs.”  
 

Lastiger wordt het als mensen te veel verwachten op het gebied van 
voorzieningen of financiën. Voorzieningen zijn er niet, niet snel genoeg 
beschikbaar en de financiën zijn teruggedraaid. De professionals krijgen veel 
vragen over woningen.  
 

“Nou ja, Amsterdam zit helemaal op slot hè, qua woningen. Er is 
geen preferentieregeling meer, dus ook niet meer voor 
mantelzorgers.” 
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Ze merken op dat mantelzorgers verwachten dat er veel mogelijk is op het 
gebied van financiële steun.  
 

“Dan komen ze binnen, dan denken ze dat je een zak met geld hebt 
en dat valt dan verschrikkelijk tegen, want er zijn niet zoveel 
regelingen voor mantelzorgers.” 
 

Daarbij sluit het aanbod niet altijd even goed aan op de behoefte van de 
mantelzorger of de zorgvrager.  
 

“Ik had laatst een mantelzorger die met de auto altijd naar de 
zorgvrager gaat, maar daar had je dan geen vergoeding voor, maar 
als die met OV zou komen, dan heb je wel OV-vergoeding voor 
mantelzorgers. Maar dat was dan net niet wat passend was. Dus dat 
soort dingen denk je van: ja, dat mis je dan wel.” 

 
Wat de professionals wel kunnen bieden is een luisterend oor, informatie en 
wegwijs in de mogelijkheden. Ook dragen ze bij aan het besef van de 
mantelzorgers dat ze mantelzorger zijn en dat ze goed voor zichzelf moeten 
zorgen. Daarbij helpen ze de mantelzorgers inzien dat ze wel degelijk een 
netwerk hebben, of ze helpen met het opbouwen van dit netwerk.  
 
Daarnaast is men doorgaans tevreden over de trainingen en 
lotgenotengroepen. Meerdere keren wordt benadrukt dat de combinatie 
tussen individuele trajecten en groepswerk goed werkt.  
 

“Ik denk dat er heel veel vragen in groepsverband opgelost kunnen 
worden. Mantelzorgers kunnen hier onderling ook heel veel 
ervaringen uitwisselen, waardoor de ander weer op gang gebracht 
worden.” 

 
Gesteund door de gesprekken 
Op de vraag of de professionals het idee hebben dat de mantelzorgers de 
zorg beter aan kunnen na de gesprekken, wordt wisselend geantwoord. 
Enerzijds zijn de mantelzorgers beter op de hoogte van hun mogelijkheden, 

of ze leren bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden zoals het stellen van grenzen. 
Anderzijds vinden de zorgverleners dat veel mantelzorgers “blijven 
doormodderen in het patroon waar ze inzitten.” Je ziet dit vaak wanneer de 
mantelzorger het moeilijk vindt de zorg los te laten. Hierdoor benutten ze de 
voorzieningen niet die hen voorhanden zijn.  
 
Toename vragen van mantelzorgers 
De professionals ervaren allemaal een toename van het aantal 
mantelzorgers op hun spreekuur. Dit wijten ze aan de nadruk die er 
tegenwoordig op het eigen netwerk gelegd wordt, aan het vergroten van de 
bewustwording bij mantelzorgers, en aan het feit dat andere instanties 
(bijvoorbeeld schuldhulpsanering) alerter zijn op problematiek rond 
mantelzorg en daardoor eerder doorverwijzen. 
 
Ontevreden met bereik 
Ondanks de toename van het aantal mantelzorgers, zeggen de professionals 
niet tevreden te zijn met het aantal mantelzorgers dat ze bereiken. Als ze 
naar de cijfers kijken zijn er nog een hoop mantelzorgers die ze niet 
bereiken.  
Als oorzaak wordt genoemd dat de term mantelzorg nog altijd niet bij 
iedereen leeft, of dat mensen er zelfs niks over willen horen. Zorgen voor je 
naaste hoort er in sommige culturen gewoon bij, waardoor ze niet snel om 
hulp zullen vragen.  
Ook horen ze mantelzorgers zeggen dat ze geen tijd hebben voor extra 
activiteiten gericht op mantelzorgers, zoals een mantelzorglunch of een 
training. Als ze na de zorg wat tijd over hebben, willen ze dat liever aan 
zichzelf besteden dan aan een lunch of een training.  
 
Wat werkt bij bereik 
De professionals geven aan veel geprobeerd te hebben om het bereik te 
vergroten - sociale media, naar scholen, buurthuizen, markten, 
postercampagnes - maar de opkomst blijft tegenvallen.  
Toch geloven ze wel dat het belangrijk is mensen om deze manier te blijven 
informeren. Elke keer als er een bijeenkomst geweest is zoals een 
mantelzorglunch, zien de professionals het aantal mantelzorgers op hun 
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spreekuur stijgen. Tegelijkertijd verwachten ze dat het een proces van de 
lange adem is.  
 

“Ik denk dat dat tijd nodig heeft. Het is een keerpunt en mensen 
moeten anders leren denken op dit moment." 

 
Doorverwijzing en samenwerking 
Mantelzorgers komen vaak binnen via het financiële inloopspreekuur, of ze 
worden doorverwezen via een (intern) netwerk zoals maatschappelijk werk, 
sociale raadslieden, partnerorganisaties. Er loopt een project ‘Welzijn op 
Recept’ waarbij huisartsen mantelzorgers door kunnen verwijzen. Soms 
komen mantelzorgers via via op het spreekuur of uit eigen initiatief.  
 
Hoewel de professionals een toename zien aan doorverwijzingen, zijn ze nog 
niet tevreden met de hoeveelheid. Het doorverwijzen van mantelzorgers 
door huisartsen verloopt bijvoorbeeld moeizaam.  
 

"Een huisarts concentreert zich echt op de kwaal en die vraagt dan 
niet door van: hoe komt het dat u die kwaal heeft gekregen? Dus 
daar is ook nog heel veel winst in te behalen."  
 

Ook de manier waarop er wordt doorverwezen kan beter volgens de 
professionals.  
 

“Ze geven een briefje mee en checken eigenlijk niet meer of de klant 
bij ons aankomt ja of nee. Ik heb dan liever dat ze even laten weten 
van: ‘Deze klant heb ik naar jullie doorverwezen, komt die aan?¨ Of 
andersom, meld ze gelijk rechtstreeks bij ons, zodat wij contact 
kunnen opnemen met klanten. Want soms blijft het ook wel liggen 
bij klanten." 

 
Goede samenwerkingsverbanden met externe partijen zal volgens de 
professionals bijdragen aan een beter bereik van de mantelzorgers. 
Geopperd wordt of er binnen de organisaties niet toch een fulltime 
mantelzorgcoördinator zou moeten komen.  

“Nu wordt het onderwerp nog wel eens weggeschoven. Ja, dan gaat 
alle aandacht naar de zorgvrager, maar die mantelzorger wordt 
vergeten. Dat zie ik vaak.”  

 
Maar niet alleen binnen de organisaties, ook in een wijk of regio is er 
behoefte aan een coördinerend of overkoepelend orgaan. Doordat er veel 
organisaties zich parttime of fulltime bezig houden met mantelzorg 
ondersteuning, is het overzicht bij de betrokken partijen soms zoek.  
 

“Ik heb daar ook totaal niet echt het zicht op van wie, eh, er zijn 
zoveel verschillende organisaties. Misschien een soort van centraal 
punt dat het ook voor de mantelzorger, maar ook voor de 
professionals, dat het wat duidelijker is wat er allemaal is en dat de 
cliënt gewoon weet waar die terecht moet voor mantelzorg. Er zijn 
heel veel van die kleine partijen die daarmee bezig zijn.” 

 
Samenwerking tussen de organisaties verloopt bovendien soms moeizaam.  
 

“Iedereen blijft op z’n eigen eilandje. Veel mensen werken slechts 
parttime, waardoor iedereen beperkt beschikbaar is.” 

 

Juiste doelgroep  
De professionals hebben wel het gevoel dat ze de juiste mantelzorgers 
bereiken, ook al komen ze misschien niet altijd specifiek voor het 
mantelzorgspreekuur. Tijdens het reguliere spreekuur worden ze er met 
goed doorvragen steeds beter uitgepikt.  
Een moeilijke doelgroep blijven de mantelzorgers met een niet-westerse 
herkomst. Ze kennen de term mantelzorg niet goed en zien de zorg als 
vanzelfsprekend.  
De doelgroep die ze wel bereiken zijn alleenstaande volwassenen met 
weinig netwerk.  

 
“Die moeten op een gegeven moment wel, omdat het water aan de 
lippen staat.” 
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2.5. Resumerend 
 
Ervaringen deelnemers met Individuele trajecten 
 
� 20 deelnemers zijn telefonisch geïnterviewd.  

� Bijna alle geïnterviewde deelnemers verlenen mantelzorg aan een 
ouder of partner. Deze mantelzorg wordt gemiddeld 8 jaar gegeven. 

� 7 van de 20 deelnemers hebben een vaste baan naast de mantelzorg, 
enkele kunnen niet meer werken door de zorg taak. 

� De meeste deelnemers kwamen bij de madi terecht doordat ze waren 
doorverwezen door de gemeente.  

� Bijna alle deelnemers kwamen bij de madi voor vragen die niet direct 
met mantelzorgondersteuning te maken hadden, zoals hulp met 
aanvragen en met administratieve zaken en voor schuldsanering.  

� Ruim de helft van de geïnterviewde deelnemers voelt zich zeer zwaar 
belast of overbelast doordat de zorg altijd door gaat en het bovenop 
hun eigen werk/gezin/sociaal leven komt.  

� Het vanzelfsprekende karakter van de zorg voor een zieke ouder, kind 
of partner, maakt dat de belasting niet altijd herkend wordt.  

� Deelnemers herkennen zichzelf in het begrip ‘mantelzorger’, maar een 
derde hiervan pas nadat ze met een organisatie hadden gesproken die 
dit zo noemde.  

� 7 deelnemers hebben meegewerkt aan een diepte-interview. 

� Intrinsieke motivatie speelt een grote rol. Deelnemers zien het geven 
van mantelzorg als iets vanzelfsprekends en ze doen het uit liefde.  

� Negatieve ervaringen met mantelzorg komen minder vaak voor dan 
positieve ervaringen. 

TIPS van professionals 

• Ook werkgevers kunnen een rol spelen in het ontzien van de 
mantelzorgers, door hen bijvoorbeeld tegemoet te komen in hun 
uren. Dit gebeurt nu nog te weinig volgens de professionals.  

• Ga met een stel mantelzorgexperts op de plekken zitten waar veel 
zorgvragers terecht komen, zoals ziekenhuizen, apotheken, 
huisartsen als mantelzorgexpert etc. 

• Maak het minder vrijblijvend. “Als de mantelzorger het niet wil of die 
zegt van: ‘Het sluit niet aan bij mij’ dan vind ik het jammer dat het zo 
vrijblijvend is. Soms heb ik het idee van: nou, ga nou maar en je gaat 
het wel leuk vinden. Er zou een stok achter de deur moeten zijn, dat 
ze wel naar zo’n training gaan of naar een buurtmaaltijd waar ze 
samen kunnen eten.” 
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� De aanmelding bij de madi’s verliep voor de meesten soepel. Een 
enkeling was niet tevreden omdat afspraken niet werden nagekomen 
of ze niet de juiste informatie kregen.  

� Het contact met de maatschappelijk werkers zelf werd positief ervaren.  

� Over de meeste door Movisie beschreven randvoorwaarden werd 
gesproken met de mantelzorgers. De positieve ervaringen kwamen het 
minst aan bod tijdens de gesprekken.  

� De meeste deelnemers zijn tevreden over de gesprekken die ze hebben 
gehad.  

� Deelnemers zijn over het algemeen geholpen met hun praktische 
vragen en met de informatie die ze krijgen. Een kwart is minder 
tevreden omdat het proces van de aanvraag voor ondersteuning te lang 
duurt en ze niet goed werden geholpen. 

� De meeste deelnemers ervaren een positief effect op de belasting, 
onder andere doordat ze zich emotioneel gesteund voelen door de 
gesprekken. Ook hebben ze geleerd beter voor zichzelf op te komen en 
grenzen te stellen.  

� Een aantal deelnemers heeft behoefte aan andere vormen van 
mantelzorgondersteuning zoals hulp bij persoonlijke verzorging, 
boodschappen doen, een beter passend vervoersalternatief en 
respijtzorg.  

Ervaringen professionals met Individuele trajecten 
 
� In de Individuele trajecten helpen professionals de mantelzorgers op 

weg met informatie, inzicht in de mogelijkheden, en een luisterend oor.  

� Professionals ervaren dat de deelnemers het moeilijk vinden te 
beseffen dat ze mantelzorger zijn en zich niet realiseren dat hun eigen 
gezondheid ook belangrijk is. In de gesprekken helpen ze de 
deelnemers dit in te laten zien.  

� Ook ervaren de professionals dat de mantelzorgers vaak denken geen 
netwerk te hebben. In de gesprekken helpen ze de mantelzorgers in 
te laten zien dat ze wel degelijk een netwerk hebben, of ze helpen 
met het opbouwen van dit netwerk. 

� De professionals geven aan dat de randvoorwaarden zoals beschreven 
door Movisie aan bod komen tijdens de gesprekken 

� Het lukt de professionals om deelnemers goed op weg te helpen met 
informatie en nieuwe vaardigheden. Anderzijds zien zij dat 
mantelzorgers soms nog lang blijven hangen in hun situatie. Ze vinden 
het vaak moeilijk de zorg los te laten. 

� De tevredenheid van de mantelzorger met de trajecten hangt af van de 
verwachtingen waarmee ze naar het spreekuur komen. Er zijn weinig 
voorzieningen voorhanden.  

� Hoewel de professionals steeds meer mantelzorgers zien op hun 
spreekuur, zijn er volgens hen nog een hoop die ze niet bereiken.  

� Volgens de professionals bereiken ze de mantelzorgers slechts beperkt 
doordat de term ‘mantelzorger’ nog niet bekend is bij iedereen, of 
omdat mensen niet om hulp willen vragen. Ook zeggen mantelzorgers 
naast de zorg en eigen bezigheden geen tijd te hebben voor extra 
mantelzorggerelateerde activiteiten.  

� Elke keer dat er een informatiedag is geweest, zien ze een toename van 
het aantal mantelzorgers op het spreekuur. Informatie over mantelzorg 
blijven verspreiden is volgens hen de beste manier om de 
mantelzorgers te bereiken.  

� De professionals denken dat er meer naar hen kan worden 
doorverwezen.  

� De professionals hebben wel het gevoel dat ze de juiste doelgroep 
bereiken. Ook al blijft de groep mantelzorgers van niet-westerse 
herkomst nog een uitdaging.  
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3. CURSUSSEN EN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
 
 

3.1. De Zorg de Baas 
 

3.1.1. Beschrijving 
 
De cursus ‘De Zorg de Baas’ wordt georganiseerd door Markant. De cursus 
bestaat uit 5 bijeenkomsten en is bedoeld voor (overbelaste) mantelzorgers. 
Er wordt gewerkt met een cursus map en huiswerkopdrachten. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn: gevoelens (h)erkennen en leren 
grenzen aangeven, stress en ontspanning, kwaliteiten benutten, hulp en 
steun vragen en communicatie en assertiviteit. Deelname aan de cursus is 
gratis.  
 
In 2016 hebben 40 mantelzorgers deelgenomen aan de cursus. In 2017 is de 
cursus georganiseerd in de stadsdelen Nieuw West, Centrum en Zuidoost. 
Sinds kort is er ook een online versie beschikbaar. 
 
 

3.1.2. Telefonische interviews deelnemers 
 

Over wie gaat deze paragraaf? 
 
Voor dit onderzoek zijn 10 deelnemers telefonisch geïnterviewd die de 
training ‘De Zorg de baas’ hebben gevolgd. 5 van deze deelnemers hebben 
de training gevolgd in Zuidoost en de overige 5 deelnemers in Noordwest. 
Alle deelnemers zijn vrouw. De etniciteit van de 10 deelnemers is 
verschillend. 2 deelnemers zijn van Surinaamse afkomst, 2 deelnemers zijn 
van Marokkaanse afkomt, 1 deelnemer komt uit Turkije, 1 deelnemer uit 
Syrië, 1 deelnemer uit Duitsland en de overige 3 deelnemers komen uit 
Nederland. 

 

 
 
De meeste deelnemers verlenen dagelijks mantelzorg (8 van de 10) aan één 
van de ouders (3 van de 10), aan haar man (3 van de 10) of aan haar kind (2 
van de 10). De overige 2 deelnemers geven wekelijks mantelzorg aan een 
kennis en oud tante. De mantelzorg wordt door 5 deelnemers 5 jaar over 
minder verleend, 2 deelnemers geven tussen de 5 en 10 jaar mantelzorg en 2 
deelnemers geven al langer dan 10 jaar mantelzorg. Van 1 deelnemer is het 
niet bekend hoe lang zij al mantelzorg geeft.  
 
Het grootste aantal deelnemers (7 van de 10) heeft geen betaald werk of 
vrijwilligerswerk naast het geven van de mantelzorg. 2 deelnemers geven 
aan dat ze vrijwilligerswerk doen en 1 deelnemer werkt fulltime naast het 
geven van de mantelzorg. Een aantal zorgvragers ontvangt naast 
mantelzorg ook andere (professionele) hulp. 2 zorgvragers gaan naar de 
dagbesteding en 1 daarvan ontvangt ook thuiszorg. Bij 1 zorgvrager komt er 
elke week een maatje via Cordaan en 1 zorgvrager zit in een 
verzorgingstehuis.  
 
Hoe terecht gekomen 
De deelnemers zijn via verschillende wegen in contact gekomen met de 
cursus ‘De Zorg de baas’. 2 deelnemers werden door hun casemanager 
geattendeerd op de cursus.  
 

“Door een casemanager die ik heb, omdat ik mantelzorger ben voor 
mijn demente vader. Dan krijg je een casemanager en dat is dan ook 
een soort coach voor mij dan, en die heeft me daarmee in aanraking 
gebracht en ook wat Markant doet voor je.” 

 
2 andere deelnemers waren al bekend met Markant en ontvingen een email 
over de cursus.  
 

“Ik krijg regelmatig een e-mail van hen, daardoor weet ik over de 
cursus.” 
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Verder zijn er verschillende informatiebijeenkomsten geweest zoals een 
buurt- en mantelzorgmarkt, mantelzorglunch en open dag bij NoLimit waar 
deelnemers op de hoogte zijn gebracht van de cursus.  
 

“Er was een open dag in No Limit en daar had ik me opgegeven, 
voor die open dag. Zodoende ben ik daar bij Markant terecht 
gekomen. En zo hoorde u ook over die cursus? Ja, die dag had ik gelijk 
over die cursus gehoord.” 

 
De overige 2 deelnemers zijn bekend geworden met de cursus via een 
vriendin en via de hulp van Cordaan.  
 
Reden voor deelname 
De redenen van de deelnemers om de cursus ‘De Zorg de baas’ te volgen 
kwamen redelijk overeen. Deelnemers gaven aan dat ze graag meer 
informatie en tips wilde ontvangen over het geven van goede mantelzorg. 
Daarnaast gaf 1 deelnemer aan dat ze ook graag praktische tips wilde 
ontvangen over hoe ze het beste de mantelzorg kan combineren met haar 
eigen werk.  
 

“Door het volgen van de cursus Zorg de Baas probeerde ik eigenlijk 
meer tips te krijgen van: hoe kan ik mijn tijd beter indelen? Hoe 
maak ik mezelf bewust van wat ik allemaal aan het doen ben? Hoe 
ga ik ermee om op het werk? Ja, eigenlijk praktische dingen kwamen 
daarin naar voren, bij Zorg de Baas.” 

 
Een andere deelnemer vond ook de ervaring van anderen erg interessant.  
 

“Ik was eigenlijk gewoon echt heel erg benieuwd naar ervaringen 
van andere mensen, hoe zij die zorg ervaren. “ 

 
Ervaren belasting 
De helft van de deelnemers voelt zich zeer zwaar belast of overbelast. Deze 
deelnemers geven al tussen de 10 en 18 jaar dagelijks mantelzorg. Zij geven 
aan dat de mantelzorg met de jaren zwaarder wordt doordat de situatie van 

de zorgvrager verergert, de zorg continue is en ze er (vaak) alleen voor 
staan.  
 

“Ja, overbelast doordat de overheid niet een stukje belasting van je 
af neemt, letterlijk.” 

 
“Eigenlijk echt te zwaar. Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar 
toch, het is echt te zwaar, omdat ik niet 100 procent, omdat ik ook 
diabeet ben. Dat is nog erg dat je diabeet bent en je hebt een ziek 
kindje thuis. Dat is echt heel moeilijk, dat is wel echt te zwaar.” 

 
De deelnemers die zich niet of nauwelijks belast voelen (4 van de 10) geven 
aan dat dit komt doordat de zorgvrager nog veel zelf kan (2 van de 4) of 
omdat ze de zorg niet zien als een belasting (2 van de 4), maar iets dat je uit 
liefde doet voor je partner en/of ouder.  
 

“Ik voel me niet belast. Nee, dat is iets dat ik allang doe. Als je 
getrouwd bent, dan ben jij degene.” 

 
1 deelnemer geeft aan dat ze enigszins belast is. De zorg is af en toe zwaar, 
maar over het algemeen wel goed vol te houden .  
 

“Nee, eigenlijk, het is wel goed vol te houden, alleen op bepaalde 
momenten, dan is hij zo verward en dan kan het zwaar zijn. Maar 
over het algemeen is het wel goed vol te houden.” 

 
Geholpen met probleem? 
Bijna alle deelnemers voelt zich (helemaal) geholpen met hun problemen 
door de cursus (9 van de 10). Zij geven aan dat ze tijdens de cursus veel 
hebben geleerd van de cursusleidster, alle vragen zorgvuldig werden 
beantwoord, ze andere mantelzorgers hebben leren kennen en geleerd 
hebben van hen ervaringen. Daarnaast hebben deelnemers hun eigen 
grenzen leren kennen en ondanks dat er een aantal deelnemers al langer 
mantelzorger is, hebben ze toch nieuwe dingen opgestoken.  
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“De meeste dingen wist ik wel, maar als je ervaring hebt om voor 
iemand te zorgen, dan heb je daar meer ervaring mee. Maar toch 
leer je nieuwe dingen.” 

 
Daarnaast gaven 2 van deze deelnemers aan dat de cursusleidster iedereen 
zo goed mogelijk probeerde te helpen ondanks dat ze niet altijd even goed 
Nederlands spreken en verstaan en dat ze dus erg tevreden zijn over de 
cursusleidster.  
 

“Ik moet zeggen dat ik het echt helemaal top vond hoe de 
cursusleidster de trainingen gaf. Ze was echt zo goed. En ja, verder, 
ik kan eigenlijk weinig negatiefs vertellen over haar.” 

 
Eén deelnemer heeft een neutraal gevoel bij de cursus. Ze vindt de cursus 
goed, maar ze zou liever meerdere cursusdagen hebben.  
 
Tevredenheid over cursus ‘De Zorg de Baas’ 
Bijna alle deelnemers zijn tevreden (5 van de 10) of zeer tevreden (4 van de 
10) over de cursus ‘De Zorg de Baas’ die zij hebben gevolgd. Zij geven aan 
dat ze tijdens de cursus veel hebben geleerd, met betrekking tot het geven 
van mantelzorg en grenzen stellen voor zichzelf, dat ze voorheen nog niet 
wisten.  
 

“Omdat ik zoveel dingen die ik niet durfde, heb ik geleerd van haar, 
dat ik nu dus, of durven is iets anders, maar dat je dan kunt zeggen 
van: ‘Moet je luisteren, we spreken een tijd af’ of ‘weet je wat, we 
doen het morgen of overmorgen.’ Of als ze een dag bij me wil 
komen en het komt mij niet uit, dan zeg ik van: ‘Moet je luisteren, 
tante, kan je niet morgen komen?’ Maar anders had ik gezegd van: 
‘Ja, hoor, tante.’ Al zou ik dan achterraken met mijn werk, maar dan 
had ik het meteen geroepen. Dat soort dingen, dus ze heeft me 
geleerd hoe ik het moet doen.” 

 
Andere aspecten die werden benoemd waarom ze (zeer) tevreden zijn, zijn 
dat de deelnemers het fijn vonden om naar de cursus te gaan zodat ze even 

weg waren uit de ‘thuis/mantelzorg situatie’ en dat ze het prettig vonden om 
samen met andere mantelzorgers te zijn. Op deze manier konden ze hun 
verhalen met elkaar delen en van elkaar leren. Daarnaast geven de 
deelnemers ook aan erg tevreden te zijn over de cursusleidsters.  
 

“Ik vond de 2 dames die de cursus gaven, vond ik ja, spontaan, 
duidelijk uit hun woorden komen, goede uitleg geven. Ook de tijd 
namen om even een gesprekje met je aan te knopen van hoe de 
week is gegaan thuis, zeg maar, en of je nog ergens tegenaan bent 
gelopen. Dus ze namen echt wel de tijd, niet alleen bij mij, maar ook 
bij andere mantelzorgers, om even een kort gesprekje te hebben 
van: hoe is je week gegaan en hoe is het met je verzorgende, zeg 
maar.” 

 
1 deelnemer is minder tevreden over de cursus. Zij vindt de cursus te kort en 
qua inhoud kan het altijd beter.  
 
Herkenning in het begrip mantelzorger 
9 van de 10 deelnemers herkennen zichzelf in het begrip mantelzorger. Een 
aantal van deze deelnemers was al bekend met het begrip ‘mantelzorger’ 
voordat ze met Markant in aanraking kwamen en voor anderen is de 
herkenning gekomen nadat ze bij Markant waren geweest.  
 

“Nou, daarvoor eigenlijk ook wel, alleen toen had ik zoiets van: je 
doet het gewoon, het is je vader. Alleen, toen ik dus met de 
casemanager in aanraking kwam en uiteindelijk daarna ook met 
Markant en toen met nog meer instanties, ja, toen ging het besef bij 
mij wel doorkomen van: verrek, ik ben nu wel 100 procent 
mantelzorger (lacht).” 

 
Zoals bovenstaande citaat al een beetje aangeeft, is het voor alle 
deelnemers ook vanzelfsprekend om mantelzorg te verlenen aan je naasten. 
Zij geven aan zichzelf wel als mantelzorger te zien, maar laten daarbij ook 
meteen weten dat ze de mantelzorg uit liefde geven en het zien als een 
plicht, omdat het gaat om een familielid dat ziek is.  
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“Daarvoor niet direct als mantelzorger, maar hij is mijn man, ik ben 
getrouwd met hem en op de trouwerij heb je beloofd dat we er in 
goed en slecht voor elkaar moeten zijn.” 

 
1 deelnemer geeft aan dat ze zichzelf niet ziet als een mantelzorger. In haar 
cultuur is het normaal om voor een familielid te zorgen en wordt het woord 
‘mantelzorger’ niet gebruikt.  
 

“Maar bij ons is het niet mantelzorger, maar als iemand je heeft 
geroepen, en vooral voor een oudtante, bijvoorbeeld, weet je, dan 
kan je moeilijk zeggen: ‘Nee’. Dus dan denk je niet aan mantelzorg. 
Meer van: o, die heeft hulp nodig, die is ouder dan je, die heeft hulp 
nodig en je kunt het, dus dan moet je dat doen. Het is normaal.” 

 
Behoeften aan ondersteuning 
In het telefonisch interview is niet expliciet gevraagd naar andere behoeften 
aan mantelzorgondersteuning, maar een deel van de geïnterviewde 
deelnemers (3 van de 10) brengt dit onderwerp zelf ter sprake. Deze 
deelnemers geven aan behoefte te hebben aan een cursus/informatie over 
hoe ze het beste kunnen omgaan/reageren op een demente partner, ze 
willen graag meer trainingen en bijeenkomsten hebben, want ‘hoe meer 
trainingen/bijeenkomsten, hoe meer je jouw kind ook begrijpt’ en ze willen 
graag meer duidelijkheid hebben over welke hulp en ondersteuning er 
allemaal is voor de mantelzorgers. 1 deelnemer geeft aan dat de zorg erg 
zwaar is en dat ze het fijn zou vinden als er respijtzorg geregeld kan worden. 
 

“Gewoon 1 dag respijtzorg, bijvoorbeeld in het weekend, dat het 
kind gewoon 2 of 3 uurtjes kan sporten of iets leuks doen met een 
vrijwilliger.” 

 

3.1.3. Perspectief professionals 
 

Er zijn diepte-interviews afgenomen bij 2 professionals die de training geven 
en ook de training evalueren, door ontwikkelen en aanpassen samen met 
andere collega’s van Markant. De focus van Markant is mantelzorg en om die 

reden hebben medewerkers veel specifieke kennis in huis die in stadsdelen 
kan worden ingekocht en wordt aangeboden, waaronder ook in Amsterdam 
Zuidoost.  
 
Keuze voor aanbod ‘De Zorg de Baas’ 
De cursus ‘De Zorg de Baas’ is een afgeleide versie van een Teleac cursus die 
vroeger op televisie te volgen was in combinatie met een werkboek. Deze is 
training door Markant 13 jaar geleden overgenomen en aangepast om voor 
groepen mantelzorgers aan te bieden. De trainers hebben door de jaren 
goede ervaring met deze training dus staan er zeker achter. Ze zien dat de 
training de deelnemers ook echt iets oplevert al zijn het soms kleine 
inzichten en aanpassingen, maar juist de kleine aanpassingen kunnen veel 
opleveren. 
Op dit moment wordt er op verzoek van de gemeente Amsterdam ook een 
online cursus ontwikkeld die in combinatie met een bijeenkomst kan worden 
aangeboden.  
 
Specifieke kennis van belang 
Beide trainers hebben specifieke opleidingen gevolgd voor 
mantelzorgondersteuning en zijn mede door hun jaren lange ervaring bij 
Markant specialisten op het gebied van mantelzorgondersteuning. Ze 
herkennen veel gemeenschappelijke vragen en problemen bij de deelnemers 
van ‘De Zorg de Baas’. Ze signaleren door de training maar ook door andere 
taken binnen Markant dat lasten maar ook de complexiteit bij regelzaken 
voor burgers met ondersteuningsbehoefte toenemen. 
 

“Wat ik vooral terug hoor van mensen is dat alles steeds 
ingewikkelder wordt, en dat vind ik zelf ook. Ik bedoel, ik ben hier 
iedere dag mee bezig en als ik ga bellen met het CAK, dan denk ik: 
hm ja, dit is voor een tachtigplusser moeilijk te volgen en dan moet 
je ook nog handig zijn met computers.” 
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Werving deelnemers 
Markant neemt de PR campagnes op zich en informeert Wijkteam-
medewerkers, casemanagers, wijkverpleegkundigen en thuiszorg-
organisaties uit een stadsdeel dat er weer een cursus komt. Daarvoor is een 
sociale kaart opgesteld met alle relevante samenwerkingspartners en madi’s 
die dan worden geattendeerd op de aankomende training. De professionals 
uit de wijk kunnen vervolgens mensen doorverwijzen voor een cursus als 
mensen met een hulpvraag komen en als blijkt dat ze mantelzorger zijn. De 
wervingscampagne duurt doorgaans 5 weken. Met 2 cursussen per jaar gaat 
de werving goed. Indien de tijd te kort is om te werven levert dat niet altijd 
een groep van 6 en maximaal 12 deelnemers op, zeker als je vaker een cursus 
wilt aanbieden per jaar. Het vermoeden is ook dat de professionals waarvan 
de verwijzing afhangt mantelzorgers niet altijd als zodanig herkennen of zich 
er te weinig van bewust zijn, dus betere werving zou moeten kunnen. 
 

”Toen ik zelf bij de thuiszorg werkte was ik me ook niet zo bewust 
van mantelzorg. Ik wist wel wat het was maar ik herkende mensen 
niet als mantelzorgers daarvoor ben je te druk met andere zaken 
bezig.” 

 
Zelf komen de trainers via andere functies binnen Markant, mantelzorg-
makelaar (alleen nog in Diemen) en vrijwilligerscoördinator, direct met 
mensen in contact die mantelzorger blijken te zijn en dan kunnen ze 
makkelijker attenderen op de cursus en al direct kennismaken voor de 
intake. Dat werkt wel fijn maar die mogelijkheid hebben ze niet in alle 
stadsdelen. Daar zijn ze meer afhankelijk van werving door andere 
professionals die niet specifiek met mantelzorg bezig zijn. Daarnaast zouden 
bepaalde culturele groepen beter bereikt kunnen worden. 
 

”Ik zou meer sleutelfiguren gebruiken. Wat is nou een sleutelfiguur: 
iemand die cultuur en taal kent. Ik zou meer die mensen willen 
gebruiken om bepaalde groepen te kunnen bereiken, want dat 
werkt.” 

 
 

Organiseren bijeenkomst 
In opdracht en in overleg met de opdrachtgever, bijvoorbeeld een stadsdeel,  
organiseert en plant de trainer zelf de bijeenkomsten. 5 weken voorafgaand 
aan de start, start Markant de PR campagne. De beoogde deelnemers die 
zijn doorverwezen worden door de trainers gebeld of opgezocht. Een intake 
gesprek wordt gevoerd en men wordt geïnformeerd over de training.  
De locatie van de training wordt zo centraal mogelijk gezocht, bijvoorbeeld 
een buurthuis, en moet goed bereikbaar zijn. Het tijdsstip is ook van belang. 
In het donker willen mensen vaak niet meer reizen daarom wordt de 
bijeenkomst vaak voor 5 uur in de middag georganiseerd. 
Voor werkende mensen, die geen verlof krijgen voor 5 bijeenkomsten tijdens 
werktijd, is het aanbod aangepast waarbij 1 cursusdag wordt aangeboden en 
de rest online kan worden doorgenomen. 
Er worden op dit moment geen belemmeringen ondervonden door de 
trainers om de bijeenkomst te organiseren. 
 
Meerwaarde groepsaanbod 
Meerwaarde van een kleine groep is de uitwisseling van ervaringen en 
meedenken, herkennen en ook oefenen in kleine veilige groepjes, vaak twee 
aan twee. 
 

”Zij horen van elkaar heel veel. Dus als de één wat zegt, dan 
reageren zij daarop. Dan denken zij of zien zij van: ik ben niet de 
enige, wat fijn. Daar lopen zij ook tegenaan. Zij heeft dat ook. Dat is 
al wat.” 

 
Aan het begin van de training worden afspraken gemaakt niet te oordelen of 
onderling te vergelijken. De taalniveaus van de deelnemers liggen vaak uit 
elkaar maar ook de culturele achtergrond is soms anders. Hiermee kan wel 
rekening gehouden worden in de groepstraining. Wat mensen niet goed 
snappen. In het boek kan in de groep worden geoefend worden toegelicht. 
Heel soms blijkt uit de intake al dat de cursus toch te moeilijk zal zijn voor de 
deelnemer wegens te weinig zelfreflectie vermogen en of Nederlands  
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taalbegrip. Soms is het wat langer zoeken naar een balans in de groep 
omdat er teveel verschil is in culturele of religieuze achtergrond en 
opvattingen, maar dat is bespreekbaar of kun je als trainer bijsturen. Vaak 
willen mensen langer doorgaan met uitwisselen van ervaringen en kunnen ze 
dat doen in een terugkombijeenkomst. 
 
Hulp leren vragen 
De trainers zien over de afgelopen jaren, sinds de transities in de zorg, dat de 
lasten voor de mantelzorgers toenemen. Dat kan verklaard worden door 
minder ondersteuning in de thuiszorg en personeelstekorten. Voor een deel 
kunnen maatjes of vrijwilligers onder andere via Markant ondersteuning 
bieden. Mantelzorgers voelen zich verantwoordelijk voor alle zorgtaken die 
ze hebben. De cursus kan mensen leren om hulp te vragen en niet af te 
wachten tot iemand een keer hulp aanbiedt. Daarvoor wordt een 
netwerkkaart gebruikt die iemand maakt van zijn eigen sociale netwerk. 
Hulp vragen in het eigen netwerk vinden veel mensen bijna onmogelijk maar 
het lukt vaak wel door het eerste te bespreken en te oefenen in de groep.  
  

”Veel mantelzorgers denken dat zij de enige zijn die 
verantwoordelijk zijn voor die situatie. Dat is misschien ook zo, maar 
je moet niet denken: ik kan alles in mijn eentje. Zo denken zij 
meestal en op een gegeven moment vallen zij om, storten ze in en 
het is dan te laat. Weet je, dat proberen wij te veranderen.” 

 
Gedachten oefeningen 
Ook gedachtenoefeningen worden toegepast in de training. Mensen leren 
dan in te zien hoe ze zich na een gebeurtenis anders kunnen gedragen dan 
ze doorgaans doen, dat ze daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. Het gaat 
erom hoe je zelf je gedrag kan veranderen of anders kan denken over 
situaties, minder negatief.  
 

“Dus ik vraag hen heel erg naar hun bereidheid om bij zichzelf iets te 
veranderen. Ja, dat is wel ook wat mij betreft het belangrijkste 
punt.” 
 

Zorgtaak als vanzelfsprekende taak (van vrouwen) 
Soms signaleren de trainers dat iemand erg vasthoudend is in zijn 
overtuiging dat iemand zich geen mantelzorger mag noemen vanwege de 
vanzelfsprekendheid van de zorgtaak. Dit wordt komt met name voor bij 
vrouwen of de oudste dochter of omdat het zorg voor een eigen kind of 
partner betreft. Soms houdt dat voor iemand ook in dat daarom geen 
ondersteuning geaccepteerd zou mogen worden. Dit kan verstrekkende 
gevolgen hebben voor de mantelzorger. De cursus kan bijdragen aan het 
inzicht dat ondersteuning wel adequaat is aangezien niemand baat heeft bij 
een overbelaste verzorger die niets meer kan bieden. In een enkel geval is 
iemand geadviseerd te stoppen met de training. Deze deelnemer kon niet op 
andere gedachten worden gebracht wat een verstorend effect had op de 
groep. Dit was een hoge uitzondering maar wel een belangrijk signaal dat 
acceptatie van ondersteuning in de weg kan staan. 
 
Evalueren en aanpassen van het aanbod 
Vooraf hebben mensen niet altijd scherp wat ze willen leren of veranderen, 
maar mensen geven wel aan meer ontspanning in hun leven te willen.  
Mensen geven na afloop dan aan met name blij te zijn met de gehele 
training. Specifiek wordt vaak genoemd de vergelijkbare ervaringen bij 
anderen, zich daardoor minder alleen te voelen met al hun zorgen en de 
wetenschap toch hulp te kunnen vragen en te krijgen ook al is het maar een 
keer per maand. Na iedere training wordt aan de deelnemers gevraagd een 
evaluatie formulier in te vullen en daarnaast nemen de trainers ook signalen 
mee uit de training die kunnen bijdragen aan een verbeterd aanbod.  
 

“We evalueren het altijd per cursus, vragen we deelnemers om een 
evaluatieformulier in te vullen en aan de hand daarvan en datgene 
wat wij tijdens de cursus terugkrijgen van deelnemers, passen we 
aanpassingen toe.” 

 
De aanpassingen tot nu toe zijn nooit heel groot geweest. Wel kan er per 
stadsdeel variatie zijn in kennis of taalniveau en wordt de cursus daarop 
aangepast bijvoorbeeld door meer te oefenen en minder met de tekst te 
werken.   
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Voorwaarden Movisie  
De door Movisie genoemde voorwaarden worden herkend door de trainer. 
Aandacht voor positieve en negatieve aspecten van de zorg: Met name het 
met elkaar kunnen delen van ervaringen over de lasten van zorg, en hulp 
vragen en krijgen geeft weer meer ruimte voor positieve aspecten van de 
zorg en de relatie tot de naaste waarvoor je zorgt. Ook wordt aandacht 
besteed aan de motieven waarom men zorgt voor een naaste bijvoorbeeld 
omdat je van iemand houdt. 
 
Daarnaast is veel aandacht voor diversiteit en als dat niet mogelijk is 
proberen de trainers alternatieven te zoeken binnen of buiten Markant. Er 
zouden wel meer sleutelfiguren ingezet kunnen worden om bepaalde 
culturele groepen betere te kunnen bereiken. Voor jeugdige mantelzorgers 
is een e-learning programma beschikbaar: ’En nu jij…..’  Ook voor werkende 
mantelzorgers is een onlineprogramma beschikbaar. 
 
Tevens wordt rekening gehouden met normen en waarden van de 
deelnemers. Als deze te overheersend worden en verstorend werken in de 
groep zoekt de trainer naar een oplossing en in een enkel geval is besloten 
dat de deelnemer beter kon stoppen. Enige mate van zelfreflectie en 
bereidheid om iets te veranderen in het leven is wel van belang voor 
deelnemers zonder de normen en waarden te veronachtzamen. 
 

3.1.4. Resumerend 
 

Ervaringen deelnemers met ‘De Zorg de Baas’ 
 
� 10 deelnemers aan de training ‘De Zorg de Baas’ zijn geïnterviewd. 

� Bijna alle deelnemers verlenen dagelijks mantelzorg aan een ouder, 
man of kind. De mantelzorg wordt gemiddeld 7 jaar gegeven. 

� Naast de mantelzorg hebben de meeste deelnemers geen betaald werk 
of vrijwilligerswerk.  

� Deelnemers kwamen in contact met de cursus door hun casemanager, 
informatieve mail, informatiebijeenkomsten, open dagen en via 
bekenden.  

� De deelnemers volgden de cursus voor informatie en tips over het 
geven van goede mantelzorg, hoe mantelzorg te combineren met werk 
en om de ervaringen van andere mantelzorgers te horen.  

� De helft van de geïnterviewde deelnemers voelt zich zeer zwaar belast 
of overbelast. Redenen zijn dat de zorg zwaarder wordt, de zorg altijd 
maar door gaat en ze er (vaak) alleen voor voelen staan.  

� Deelnemers die de zorg als niet belastend ervaren geven aan dat dit 
komt doordat de zorgvrager nog veel zelf kan en omdat ze de zorg niet 
als een belasting zien, maar uit liefde doen.  

� Deelnemers herkennen zich (na het volgen van de training) in het 
begrip ‘mantelzorger’, maar voorop staat dat zij mantelzorg geven uit 
liefde en het zien als hun plicht.  

� De meeste deelnemers voelen zich geholpen en zijn tevreden over de 
cursus.  

� Een aantal deelnemers geeft aan behoefte te hebben aan verlenging 
van de cursus of een cursus/informatie over hoe om te gaan met een 
demente partner. Ook is er behoefte aan duidelijkheid over welke hulp 
en ondersteuning beschikbaar is en ook respijtzorg wordt genoemd.  

 
Ervaringen professionals met ‘De Zorg de Baas’ 
 
� Werven van deelnemers gaat redelijk goed maar kan beter. 

Professionals – waarvan de doorverwijzing afhangt - herkennen 
mantelzorgers niet altijd. De medewerkers van Markant herkennen een 
mantelzorger eerder doordat het hun specifieke aandacht heeft.  
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� De door Movisie omschreven randvoorwaarden worden volgens de 
professionals toegepast in de training.  

� Sleutelfiguren kunnen van groot belang zijn om aan te sluiten bij 
overtuigingen over mantelzorg en het accepteren van ondersteuning 
binnen een specifieke culturele groep 

� Sleutelfiguren kunnen ook beter informeren over 
ondersteuningsmogelijkheden als mensen een slechte beheersing 
hebben van de Nederlandse taal. 

� Voor volgen van de training is enige zelfreflectie van deelnemers van 
belang en beheersing van de Nederlandse taal. Voor mensen die hier 
niet aan kunnen voldoen heeft Markant alternatieven of kan 
doorverwijzen naar ander individueel aanbod.  

� Voor deelname is het van belang om open te staan voor ondersteuning 
en het delen van ervaringen met mantelzorg.  

� Indien een mantelzorger ondersteuning niet accepteert en 
vasthoudend is in deze overtuiging, heeft deelname niet altijd zin. De 
omslag kan tijdens de training komen maar weerstand kan ook 
aanhouden en heel soms verstorend werken voor andere deelnemers.  

� Accepteren van ondersteuning, zoeken naar mogelijkheden om hulp te 
vragen in eigen omgeving en dat toepassen in het dagelijks leven kan 
met kleine stappen in de training worden geoefend met lotgenoten, dit 
is één van de succesfactoren van de training. 

� Het delen van ervaringen en herkenning maar ook samen nadenken 
over oplossingen om de last te verlichten in een lotgenoten groep is van 
groot belang voor mantelzorgers.  

� Positieve ervaringen van mantelzorg kunnen weer meer aan bod 
komen doordat een deelnemer door de training meer aandacht 
probeert te geven aan zichzelf en daardoor ook weer meer aandacht 
kan geven aan de naaste.  

3.2. Workshops en Individueel Programma St. Naast  
 

3.2.1. Beschrijving 
 
Stichting Naast, voorheen Stichting Coke van Jou, richt zich op de 
ondersteuning van naasten van verslaafden. Uit onderzoek blijkt dat naasten 
van verslaafden het erg zwaar hebben en het moeilijk vinden om de juiste 
ondersteuning te vinden [7]. Zij hebben een zeer sterk verhoogd risico op 
psychische klachten. Risicofactoren voor overbelasting zijn onder andere de 
langdurigheid en onvoorspelbaarheid van de verslavingsproblematiek en het 
gebrek aan steun vanuit de omgeving. 
 
Stichting Naast organiseert informatiemiddagen, workshops, telefonisch 
advies en een individueel programma / E-health training. Ook biedt men 
trainingen voor professionals die werken met deze doelgroep. In dit 
onderzoek richten we ons op de workshop ‘Grenzen stellen’ en het 
Individueel Programma. 
 
In Amsterdam wordt elke maand een workshops aangeboden. Er zijn 3 
workshops: ‘Grenzen stellen’, ‘Inzicht in jouw rol als naaste’ (voorheen 
‘Inzicht in codependency’) en ‘Loslaten…. hoe doe je dat?’ Men kan eenmalig 
een workshop volgen of de hele serie. Een workshop duurt 3,5 uur en bestaat 
uit oefeningen en het aanreiken van inzichten en tools. In de workshop 
‘Grenzen stellen’ wordt aandacht besteed aan goede communicatie, 
houding en uitstraling, herkennen en erkennen van gevoelens en hulp 
vragen en bieden. 
 
Het individuele programma bestaat uit 4 individuele gesprekken met een 
behandelaar van Stichting Naast. Daarnaast doorloopt de cliënt een online 
module waar de volgende onderwerpen aan bod komen: 
 
1. Afhankelijkheid en medeafhankelijkheid (codependency): waarbij 

verslaving en de rol van de naaste centraal staan. 



 
CURSUSSEN EN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN -  34 

2. In stand houden van de verslaving: waarbij gekeken wordt naar welk 
gedrag naar de verslaafde helpend is maar wat ook juist niet. 

3. Communicatie: waarbij ingegaan wordt op de meest voorkomende 
communicatievalkuilen. Ook worden tools gegeven om op een 
constructievere manier met de verslaafde te communiceren. 

4. Loslaten: waarbij wordt gekeken naar welk gedrag naar de verslaafde toe 
belastend is voor de naaste en hoe de naaste de focus meer op zijn/haar 
eigen leven kan gaan leggen in plaats van bezig te zijn met de verslaving 
van een dierbare. 

https://helpmijndierbareisverslaafd.nl/individuele-ondersteuning/  

 
Deelnemers vullen voor en na deelname aan het Individueel Programma een 
Routine Outcome Monitoring (ROM) vragenlijst in. Uit deze metingen blijkt 
dat de kwaliteit van leven na het doorlopen van het individuele programma 
stijgt. [persoonlijke communicatie] 
 
In 2016 zijn in Amsterdam 12 workshops georganiseerd met gemiddeld 15 
deelnemers per workshop. Het Individueel Programma is gestart in 2017. 
Begin december hadden 39 Amsterdammers reeds een individueel traject 
afgerond.  
 

 

3.2.2. Telefonische interviews deelnemers 
 

Over wie gaat deze paragraaf? 
 
Voor dit onderzoek zijn 4 Amsterdammers geïnterviewd die in 2017 
deelnamen aan het Individueel programma van Stichting Naast (totaal 39 
Amsterdamse deelnemers). Ook zijn 6 van de 13 deelnemers aan de 
workshop ‘Grenzen stellen’ geïnterviewd. Deze deelnemers kwamen uit 
verschillende plaatsen in Nederland, van Overijssel tot Brabant.  
 

 
 

2 van de geïnterviewde deelnemers zijn man en 8 vrouw. De helft van de 
deelnemers zorgt voor een verslaafde partner, de andere helft voor een 
verslaafde zoon. In de meeste gevallen ( 7 van de 10) woont de zoon of 
partner thuis. In 1 situatie is de partner het huis uit gezet, in 1 situatie woont 
de zoon zelfstandig en bij 1 deelnemer is de situatie onduidelijk. De 
mantelzorg wordt door 3 van de 7 deelnemers 5 jaar of minder verleend. Dit 
betreft 2 twintigers die vanaf hun 17e – 18e verslaafd zijn en een partner die 
haar verslaving lang verborgen hield. 4 deelnemers geven 6 jaar of langer 
mantelzorg.  
 
Naast het geven van de mantelzorg hebben 5 deelnemers een vaste baan en 
2 deelnemers hebben een eigen bedrijf. 2 deelnemers zijn gestopt met 
werken vanwege de mantelzorgbelasting en 1 deelnemer is zelf ziek. 
 
Hoe terecht gekomen  
Op 1 persoon na zijn alle deelnemers via internet/google bij het aanbod van 
Stichting Naast terechtgekomen (9 van de 10). 3 deelnemers kregen 
informatie over het bestaan van St. Naast vanuit de verslavingszorg en zijn 
vervolgens zelf op internet gaan zoeken. 2 personen hoorden van de 
workshop bij een ouderpraatgroep.  
 

“Eén van die ouders heeft mij ooit hè, een aantal maanden geleden 
getipt van: ‘Goh, als je ooit eens behoefte hebt, dan moet je daar en 
daar eens op die sites kijken.’” 

 
2 deelnemers waren al bekend met het aanbod van St Naast vanuit hun 
beroep of verleden, en gebruikten google om meer informatie te vinden. 2 
deelnemers zijn gewoon gaan zoeken op internet 
 

“Een keer gaan kijken of er toch niet iets anders was naast de AA en 
de Jellinek, en toen kwam dit. Dus daar heb ik toen naartoe 
geschreven en gemaild en gevraagd of ze iets hadden, of ik 
begeleiding kon krijgen. En toen werd ik teruggebeld en gevraagd of 
ik aan dat programma mee wilde doen, en dat heb ik met twee 
handen aangenomen.“ 
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2 deelnemers hebben eerder deelgenomen aan een informatiebijeenkomst, 
4 hebben eerder workshops gevolgd.  

 
“Ik heb eerst een paar losse workshops gevolgd in eerste instantie 
over co-dependency en over loslaten en op een gegeven moment 
heb ik gebeld om te vragen, eh, dat ik heel graag een soort 
checkgesprek wilde hebben of ik op het goede spoor zat en of ik nog 
andere dingen kon doen dan ik aan het doen was, omdat ik me toch 
wel zorgen maakte. Toen zeiden zij van: ‘Het lijkt ons veel handiger 
om dan het individuele traject in te gaan, omdat je daardoor echt al 
die stappen goed doorloopt. Dat is een iets langer traject, maar daar 
heb je wel meer steun aan.’ Dus dat heb ik toen gedaan.” 

 
Reden voor deelname 
Deelnemers aan het Individueel Programma willen leren hoe zich te 
verhouden tot hun naaste die verslaafd is, hoe grenzen te stellen en het 
eigen leven niet meer te laten bepalen door zijn of haar verslavingsgedrag. 
  

 “Ik zit zelf in een revalidatietraject maar daarnaast is mijn partner 
verslaafd en depressief. Dus toen dacht ik van: ik moet nog een keer 
kijken of ik dat niet ergens anders kan parkeren. En toen kwam ik 
dus de Stichting Naast tegen.” 

 
Deelnemers geven als reden voor deelname aan de workshop dat zij 
handvatten zoeken en meer inzicht willen krijgen in hoe om te gaan met een 
naaste die verslaafd is. Ook de behoefte om gehoord te worden en 
ervaringen van anderen te horen werden als redenen genoemd. 
 

 “Want ja, als je het zelf niet meemaakt, ja, dan krijg je ook niet de 
goede feedback op je problemen.” 

 
Ervaren belasting 
4 van de 10 geïnterviewde deelnemers voelt zich zwaar belast of overbelast. 
Er wordt door meerdere deelnemers een onderscheid gemaakt tussen 
psychische belasting en belasting door zorgtaken voor de verslaafde naaste. 

Met name de psychische belasting is zwaar omdat de verslaafde geen 
flexibel gedrag kan vertonen of omdat alle verantwoordelijkheden op de 
schouders van de mantelzorger drukken zoals zorg voor financiën en zorg 
voor kinderen. Ook de continue twijfel over hoe te handelen ten opzichte 
van de verslaafde persoon brengt grote psychische belasting. 
 

“Het is heel erg belastend, het is psychisch heel erg belastend en 
daardoor lichamelijk ook, want als het misgaat met hem, dan loop ik 
inderdaad met buikpijn en kramp en maagpijn en hoofdpijn. Dan 
loop ik te trillen en te stressen. Dus het heeft ook effect op mij, 
psychisch en lichamelijk.” 

 
Een deelnemer geeft aan dat door alle psychische belasting geen ruimte 
werd ervaren om na te denken over haar eigen gevoel, het inzicht te zwaar 
belast te zijn geweest kwam pas na het verbreken van de relatie, toen kwam 
er pas ruimte om hierop terug te kijken. 
 

 “Alleen, na al die jaren, op een gegeven moment dacht ik van: ik 
ben eigenlijk heel moe. En daar geef je dan ook niet aan toe, want 
het draait allemaal om hem.” 

 
Een deelnemer kan momenteel niet werken door de belasting en een andere 
deelnemer geeft aan in een scheiding met de verslaafde partner te liggen en 
geeft aan dat de mantelzorgbelasting daardoor minstens zo groot is. 
 
2 deelnemers geven aan tamelijk belast te zijn, 3 voelen zich enigszins belast 
en 3 deelnemers zijn niet of nauwelijks belast. Deze deelnemers geven ook 
aan dat de belasting af hangt van hoe het met de naaste gaat en dat er ook 
tijden waren dat de belasting hoger was. 
 
Geholpen met probleem? 
9 van de 10 geïnterviewde deelnemers voelt zich geholpen door de 
workshop of Individueel programma. 1 deelnemer voelt zich enigszins 
geholpen.  
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4 deelnemers zijn lovend over de meerwaarde van de persoonlijke 
begeleiding/training omdat dit handvatten en inzichten gaf om beter om te 
gaan met de naaste, voor het eigen gedrag en meer rust in het leven. 
Daarnaast was de bejegening volgens een deelnemer liefdevol. 
 

”Ze hebben daar echt een hele aandachtsvolle, liefdevolle 
begeleiding. Ik was echt toen ik daar de deur uitstapte, had ik echt 
het gevoel van: nou, ik kan het in mijn eentje allemaal dragen en ik 
kan het aan” 

 
Als punt van kritiek wordt genoemd dat het aantal sessies meer mag zijn 
maar dat de kwaliteit van de sessies erg goed is. 
 
3 deelnemers geven aan deels baat te hebben gehad bij de 
groepssessie/workshop door de tips die werden gegeven.  
 

“Nou, vooral de eerste keer, die codependency, dat was de grootste 
eyeopener voor me.” 

 
“Want kijk, bepaalde zaken zijn nu heel veel herhaling ook, maar dat 
heeft meer te maken met mijn eigen achtergrond, omdat ik heel 
veel ben wezen zoeken. Maar zelfs dan nog, ja, zoals ik net al zei 
enigszins geholpen” 

 
Een deelnemer voegt daar aan toe dat de workshop niet voldoende hielp het 
persoonlijke doel te behalen. 
 
Tevredenheid over deelname 
Alle geïnterviewde deelnemers zijn tevreden (4 van de 10) of zeer tevreden 
(6 van de 10) over de workshop of het individueel programma.  
 

“Ja, voor mij heel goed, maar ik ben echt een succesverhaal hierin, 
want ik herkende mezelf echt direct.” 

 

Redenen van tevredenheid zijn: het open gesprek, het online-programma, 
kosteloos aanbod, geboden inzichten, juist de harde aanpak 
(confronterend), goede trainer.  
 

“Scherpe vragen, je wordt niet gespaard, gewoon, het is een heel 
open gesprek, maar ook het hele onlineprogramma is echt…ik heb 
het mijn huisarts verteld dat hij dat echt aan anderen moet 
doorgeven.” 

 
Een deelnemer vindt de workshop groep groot maar geeft hier geen 
negatieve lading aan. Ze vond het wel pittig door de inbreng die werd 
gegeven door al deze deelnemers. 
 
Herkenning in het begrip mantelzorger 
De deelnemers herkennen zichzelf, op een persoon na, niet direct als 
mantelzorgers om verschillende redenen: 

-omdat ze een verschil ervaren tussen zorg voor iemand met een verslaving 
en zorg voor iemand met een fysiek probleem waarbij de rol van 
mantelzorger vanzelfsprekender lijkt. 

-omdat het problemen van hun kind betrof waarvan ze zich nog steeds 
ouder voelen: ‘Ik voel me nog steeds moeder, maar niet mantelzorger.’ 

-omdat de training hen juist helpt om grenzen te stellen aan teveel zorgen 
en problemen oplossen voor de naaste om te voorkomen dat deze nog 
meer problemen krijgt.  

 
“Ik heb dat echt losgelaten. Ik heb die partner echt helemaal losgelaten, 
met alle consequenties van dien, hè, want die leeft dan op straat en er is 
van alles aan de hand. Maar nee, ik ben geen mantelzorger meer.” 

 
Dat deelnemers zich wel, met enige terughoudendheid, herkennen als 
mantelzorger is omdat ze dit mee kregen uit de begeleiding, door dit 
interview of door de aandacht in de media voor dit onderwerp. 
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3.2.3. Perspectief professionals 
 
Om een beeld te krijgen van het individuele aanbod zijn 2 interviews 
afgenomen met professionals van St Naast; de projectleider en een trainer. 5 
jaar geleden heeft de projectleider St Naast overgenomen en is verder 
gegaan met het ondersteuningsaanbod dat er toen al was voor naasten van 
mensen met een verslaving. 
 
Herkennen als mantelzorgers 
De deelnemers herkennen zich volgens de professionals niet in de term 
mantelzorger. Het gaat vaak om zorg door een vrouw voor een partner of 
zoon met verslavingsproblematiek. Ze zien mantelzorg met name als zorg 
voor dementerenden en niet als zorg voor een verslaafde man of zoon. Men 
gaat er ook niet vanuit dat er een kosteloos aanbod is en ze daarmee 
aandacht voor zichzelf kunnen krijgen.  
 

”Nee, gewoon de link dat een verslaafde en dat je daar dan onder 
lijdt, dat dat dan maakt dat je mantelzorger bent. Dat is niet uit te 
leggen.” 

 
Bereiken deelnemers 
Er bellen ongeveer 15 mensen per dag naar St Naast. Soms zijn deze mensen 
geïnformeerd over dit aanbod via het bekende netwerk van verslavingszorg 
en GGZ, of contactpersonen van bijvoorbeeld Streetcorner en vaak zoeken 
mensen zelf online. De naam ‘Help, mijn dierbare is verslaafd’ trekt de juiste 
doelgroep. Het individuele traject is vooral bedoeld voor de direct naaste dus 
niet mensen die er verder vanaf staan, maar als deze mensen bellen dan 
kunnen ze informatie krijgen en doorgeven.  
 

”Dus alle telefoontjes zijn super zinvol, maar het is gewoon helemaal 
niet bij iedereen passend om echt de diepte in te gaan. Hè, dus de 
mensen die we in behandeling hebben voor het individuele 
programma, dat zijn overwegend partners en moeders.” 

 

Mensen bellen vaak met de hulpvraag: ‘Hoe krijg ik die verslaafde dierbare in 
behandeling?’ Tijdens het telefoon gesprek wordt vervolgens uitgelegd dat 
het aanbod van St Naast met name voor henzelf is en hoe men 
verantwoordelijkheid kan nemen voor eigen aandeel en wat men nodig 
heeft om de regie weer terug te krijgen over het eigen leven. Dat trekt 
mensen vaak al bij het eerste telefonische gesprek over de streep om zich 
aan te melden voor het individueel traject. Ze wisten niet dat dat bestond en 
zijn daar doorgaans heel blij mee. Mensen moeten wel open staan voor 
verandering, instaat zijn tot enige zelfreflectie en de taal goed begrijpen.  
 
Beter en eerder bereiken  
Hoewel er veel mensen contact opnemen en via professionele hulpverlening 
of door online zoeken St Naast weten te vinden moeten er veel meer 
mensen zijn die dit aanbod kunnen gebruiken. Dit is grof te berekenen door 
uit te gaan van prevalentiecijfers over verslavingsproblematiek. Daarnaast 
zouden meer mensen in een eerder stadium en niet na jaren ploeteren 
ondersteuning moeten vinden en accepteren. Daarom heeft St Naast een 
campagnefilmpje gemaakt wat nog niet is uitgerold wegens tekort aan 
middelen. Doel van de film is mensen met verslavingsproblematiek beter en 
eerder te laten herkennen en te informeren over ondersteuningsaanbod 
voor naasten van verslaafden. De projectleider zou ook graag meedenken 
over een campagne die de gemeente kan uitzetten over 
mantelzorgondersteuning en heeft daar veel ideeën over. 
 
Hoewel St Naast een landelijk aanbod heeft, is een groot deel van de 
deelnemers afkomstig uit Amsterdam. Om de Amsterdamse doelgroep 
beter te kunnen bereiken zou de projectleider van St Naast graag een 
overzicht hebben van alle relevante organisaties in de stad waar mensen met 
zorgvragen heen gaan. Via die organisaties kunnen ze dan meer bekendheid 
geven aan het aanbod. Dat overzicht hebben ze nu slechts ten dele. Het 
blijkt van groot belang de professionals van deze organisaties veelvuldig te 
informeren over dit aanbod, 1 keer is doorgaans niet voldoende. 
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Inhoud aanbod  
In Amsterdam is een soort continu aanbod: 1 keer per maand een workshop, 
1 keer in de 2 maanden een informatiemiddag. Voor alle mensen die het 
individuele programma doorlopen is 1 keer in de maand een groepssessie. Er 
zijn ook losse gesprekken mogelijk en er is een onlinemodule die ook 
onderdeel is van het individuele programma. Het individuele traject bestaat 
uit 4 individuele sessies: 1 intakegesprek en 3 diepgaandere sessies. Deze 
worden gegeven door een gespecialiseerde psycholoog met veel kennis en 
ervaring in begeleiden van naasten van verslaafden. Daarnaast doorlopen de 
cliënten een online module met 4 verschillende hoofdstukken met thema’s 
waarmee deelnemers aan het werk gaan. De therapeut kijkt mee en 
reageert op de opdrachten en kan deze ook op maat aanpassen in het 
individuele gedeelte. 
 

“Mensen kunnen altijd overal naartoe, want of ze nou de individuele 
begeleiding wel of niet hebben gedaan, ze kunnen zich ook 
inschrijven voor onze workshops of naar onze informatiemiddag 
komen.” 

  
- Het gaat over afhankelijkheid en mede-afhankelijkheid en informatie over: 
wat is verslaving? Welk gedrag hoort daarbij? Hoe ziet de rol van de naaste 
er uit? Wat doet die in die hele situatie. Het betreft patronen die iemand al 
wellicht zijn hele leven doet en die in deze situatie heel destructief kunnen 
zijn maar het gaat ook over iemands kwaliteiten.  
- Het gaat over het in stand houden van de verslaving: wat heeft de naaste al 
geprobeerd om de verslaafde te helpen, welke hulpacties zijn daadwerkelijk 
helpend en welke werken juist averechts.  
- Het gaat ook over communicatie en daarin meer inzicht in de valkuilen en 
ook hoe je op een betere manier jouw boodschap af kunt geven. 
 
Een achterliggende theorie is onder andere Community Reinforcement 
Approched Family Treatment, een meer praktische insteek dan cognitieve 
gedragstherapie. Er worden situaties besproken, hoe iemand hier anders 
mee om kan gaan en niet direct terugvalt in oude patronen zodat iemand 
het ook kan toepassen en uitprobeert. 

Doelen individuele aanbod 
Bij de intake voor het individuele traject bespreekt een psycholoog de 
achtergrondgegevens, waar deelnemers tegenaan lopen en wat de meest 
wenselijke situatie is. Dat beeld wordt gebruikt om haalbare einddoelen te 
formuleren en daarmee gaan ze aan het werk. 
 
Daarnaast worden bij de start en na de afronding van het traject een Routine 
Outcome Meting gedaan aan de hand van een kwaliteit van leven vragenlijst 
en vragenlijst naar doelen en waardering van de training. 
 
Het algemene doel van de training en de groepssessies is inzicht krijgen in 
eigen gedrag. Mensen leren inzien dat het gedrag waardoor ze al jaren 
beheerst worden met name hun eigen gedrag is. Het gaat erom de illusie los 
te laten dat men veel invloed heeft op de situatie. 
 

”Wij geven dus een soort oplossing voor het probleem waarvoor ze 
dus jarenlang hier hebben gezocht, en wij zeggen: ‘Het ligt helemaal 
niet hier, het ligt hier, en jij kunt het pakken.’ Dus er is nooit iemand 
die boos wordt. Dat is het leuke van ons werk, dat iedereen zo blij is. 
Het is echt een soort ‘halleluja, waarom is er niemand in de 
afgelopen tien jaar geweest die dit tegen mij heeft gezegd?’” 

 
Resultaat begeleiding 
Doordat de focus en het doel van al het aanbod van St Naast gericht is op 
inzicht geven op effect van het eigen gedrag van de mantelzorger en het 
doorbreken daarvan resulteert dit vaak ook in verandering, hoe klein ook. 
Deelnemers leren de verslaafde los te laten en niet de vaak al jaren 
aanhoudende situatie in stand te houden. 
 
Herkennen voorwaarden Movisie 
De professionals herkennen de voorwaarden van Movisie in hun aanbod.  
Aandacht geven aan zowel positieve als negatieve aspecten van mantelzorg 
is zeker aan de orde. Doordat de mantelzorgers door het aanbod weer 
aandacht krijgt voor zichzelf kan er ook weer ruimte komen voor positieve 
aspecten van de relatie met de verslaafde. Hiervoor moet de mantelzorger 
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vaak wel het vertrouwde eigen gedrag en het doorgaans opvangen en 
rechtzetten van de situatie loslaten en veranderen.  
 
Ook is er aandacht voor diversiteit. Hoewel deelnemers vaak vrouwen zijn 
met een westerse achtergrond is het aanbod van St Naast zeker ook 
geschikt voor mannen en voor mensen met een niet-westerse herkomst. Bij 
het individueel aanbod is maatwerk goed te bieden maar bij de groepen 
vraagt dit soms meer aanpassingen. In Zuidoost is het bijvoorbeeld nog 
zoeken naar deze juiste aanpassingen voor een groep mensen met een niet-
westerse herkomst. Ook van de deelnemers zelf vraagt het wat, mensen 
moeten zich enigszins in elkaar herkennen. Voor mensen die overdag 
moeten werken en minder tijd kunnen vrijmaken voor bijeenkomsten en 
gesprekken is de online versie ook geschikt. Voor de online versie is goed 
begrip van de taal wel een voorwaarde. Voor het individuele aanbod zijn 
mogelijkheid tot zelfreflectie en openstaan voor verandering wel 
voorwaarden. Indien deelnemers hieraan niet voldoen kan er verwezen 
worden naar ander passend aanbod.  
 
Het aanbod is er op gericht de mantelzorger te plaatsen in de context van 
zijn/haar sociale netwerk (het delen van de zorg) en aan te sluiten bij de 
waarden en normen. 
 
 

3.2.4. Resumerend 
 
Ervaringen deelnemers met aanbod St Naast 
 
� St Naast biedt individuele training en begeleiding waarover de 

deelnemers lovend zijn zowel over de bejegening als over het aanbod 
en de handvatten om beter om te gaan met zichzelf in relatie tot de 
verslaafde naaste.  

� De workshops worden ook als prettig ervaren maar leveren minder op 
voor de deelnemers dan de individuele training.  

� Opvallend is dat de deelnemers veel zorgen hebben over en voor de 
naaste maar dat ze zichzelf niet direct zien als mantelzorger omdat ze 
dat met name linken aan verzorgende taken voor mensen die 
lichamelijke problemen hebben of omdat ze de taken vanzelfsprekend 
vinden of horend bij de rol als partner of ouder.  

� De belasting werd, soms tijdelijk en terugkijkend, vaak als zeer zwaar 
en met name psychisch ervaren. 

 
Ervaringen professionals Individuele training St Naast 
 
� Mensen die te maken hebben met verslavingsproblematiek van hun 

naasten weten St Naast te vinden via (verslavings)zorg, doorverwijzing 
of door zelf te zoeken. Ze zoeken doorgaans hulp voor de verslaafde 
naaste en komen dan bij het aanbod van St Naast aan. 

� Er is veel tijd, aandacht en herhaalde informatie nodig om dit specifieke 
aanbod bij andere professionals onder de aandacht te brengen.  

� Het ligt voor de betrokkenen van verslaafden niet voor de hand dat er 
ondersteuningsaanbod is voor henzelf en dat ze zelf mantelzorgers zijn. 
Door meer bekendheid te geven aan herkennen van problematiek en 
aanbod zouden ze eerder bereikt kunnen worden. 

� Deelnemers van het individuele aanbod moeten wel in staat zijn tot 
enige zelfreflectie, toelaten het eigen handelen en gedrag te 
veranderen, daarnaast is redelijke beheersing van de Nederlandse taal 
van belang. 

� Deelnemers zijn erg tevreden met het aanbod van St Naast met name 
met het individuele aanbod. Dit blijkt ook uit de ROM. 

� Het individuele aanbod wordt gecombineerd met een online module. 
Deze combinatie maakt het mogelijk veel kennis en inzichten te geven 
over het veranderen van eigen gedrag en tegelijk aanbod op maat te 
bieden. 
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� Het aanbod is met name gericht op het vergroten van het inzicht in het 
effect van het eigen gedrag van de mantelzorger en de mogelijkheid dit 
eigen gedrag aan te passen. Mensen moeten open staan voor de 
verandering als voorwaarden om daadwerkelijk te veranderen.  

� De professionals herkennen de voorwaarden van Movisie in hun 
aanbod.  

3.3. Ander aanbod cursussen en informatiebijeenkomsten  
 

In de vragenlijst Mantelzorgcadeau is respondenten gevraagd naar 
deelname in het afgelopen jaar aan een cursus, training of 
informatiebijeenkomst voor mantelzorgers. Van de 334 respondenten gaven 
26 respondenten aan hieraan deelgenomen te hebben en 34 respondenten 
gaven aan geen gebruik te hebben gemaakt van een activiteit, maar hier wel 
behoefte aan te hebben gehad in het afgelopen jaar. In deze paragraaf 
worden hun ervaringen beschreven. Verder is in de AGM Vervolg vragenlijst 
gevraagd aan mantelzorgers of zij naar hun idee kennis en/ of vaardigheden 
missen om de hulp te geven die nodig is, en op welke terreinen zij informatie 
missen.  

 

3.3.1. Ervaringen van deelnemers 
 
De cursussen, trainingen en informatiebijeenkomsten waaraan de 26 
respondenten hebben deelgenomen vonden plaats bij diverse organisaties. 
Een aantal respondenten ging naar een mantelzorgbijeenkomst of 
mantelzorglunch/high tea die werden georganiseerd in de plaatselijke 
buurthuizen. Voor anderen was er een activiteit georganiseerd via het werk 
zoals bij de Belastingdienst van Amsterdam en weer anderen volgden een 
activiteit zoals een informatieavond of veldwerk bezoek bij hulporganisaties 
als Markant en Humanitas. Andere voorbeelden van activiteiten van 
organisaties waaraan is deelgenomen zijn: een inloopspreekuur van het 
Autisme Info Centrum (AIC) Amsterdam. Autisme Belevingswandeling, waar 
je inzicht krijgt en lotgenoten ontmoet en Cliënten Belang Amsterdam 
Platform Mantelzorg Amsterdam.  
 
Tevredenheid 
Bijna alle respondenten zijn tevreden (13 van de 26) of zeer tevreden (8 van 
de 26) over de activiteiten die zij hebben gevolgd. Zij geven aan dat de 
informatie en tips die zij kregen leerzaam en verhelderend waren en dat ze 
het fijn vonden om in contact te komen met andere mantelzorgers om hun 
ervaringen te delen.  
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4 respondenten geven aan neutraal te zijn over de activiteiten. 1 respondent 
is ontevreden over de activiteit bij de organisatie. Deze persoon geeft aan 
dat de psychische kennis minimaal is, er nog steeds sprake is van 
stigmatisering door zijn familie en de kerk en dat er geen lastenverdeling is. 
 
Effect op belasting 
Het geven van mantelzorg kan als erg belastend worden ervaren door 
mensen. Voor hen is de zorg voor een ander zwaar en moeilijk vol te houden. 
Voor de 26 respondenten die hebben deelgenomen aan een activiteit geldt 
dat 10 respondenten zich enigszins belast voelen, 2 respondenten voelen 
zich tamelijk zwaar belast, 1 respondent voelt zich zeer zwaar belast en 5 
respondenten voelen zich overbelast en kunnen de zorg bijna niet 
volhouden. Echter zijn er ook een aantal respondenten (8 van de 26) die 
geen belasting ervaart van de zorg voor een ander.  
 
Aan de respondenten is gevraagd of de last van het zorgen minder is 
geworden door de hulp die zij ontvingen. 13 respondenten vinden dat de last 
van het zorgen niet minder is geworden door de kennis en informatie die is 
ontvangen. Zij geven aan dat ‘het gewoon zwaar blijft’, ‘het niks verandert 
aan de situatie’ en ‘dat de kennis boeiend is, maar de mantelzorg er niet 
minder op wordt’. 9 respondenten geven aan dat de zorg enigszins minder is 
geworden. Dit komt doordat ze er nu beter mee om kunnen gaan, het ze 
helpt om iets verder te komen en de juiste hulp te vragen en ze inspiratie 
hebben opgedaan uit de verhalen van andere mantelzorgers. Voor 4 
respondenten is de last van het zorgen veel minder geworden door de kennis 
en informatie die ze hebben ontvangen.  
 

“Laat ik wel duidelijk stellen dat ik het zorgen echt niet als een last 
zie, maar het is prettig te weten dat je ten alle tijden je problemen 
kan delen met een andere mantelzorger.” 

 
“In geval van paniek, je een andere persoon kunt bellen voor 
eventueel tijdelijke ondersteuning.” 
 

3.3.2. Behoefte aan cursus of informatiebijeenkomst 
 
In totaal geven 34 respondenten van de Vragenlijst Mantelzorgcadeau aan 
geen gebruik te hebben gemaakt van een activiteit, maar hier wel behoefte 
aan hebben gehad in het afgelopen jaar. De 2 voornaamste redenen waarom 
deze respondenten geen gebruik hebben gemaakt van een cursus, training 
of informatiebijeenkomst zijn, omdat ze niet wisten dat dit aanbod bestond 
(15 van de 34) en omdat ze niet wisten hoe en waar deze ondersteuning te 
krijgen is (13 van de 34). De overige 6 respondenten geven aan dat ze ‘geen 
tijd’ en of ‘te druk’ hadden om deel te nemen aan een activiteit, ‘de 
aangeboden cursussen niet van toepassing waren op de situatie’ en ‘het 
aanbod eerder hadden willen hebben’.  
 
Op de vraag over welke onderwerpen de respondenten graag een cursus, 
training of informatie hadden willen ontvangen, komen uiteenlopende 
antwoorden. Er is behoefte aan meer informatie over welke hulp-, 
begeleiding- en zorgaanbod er is en hoe ze hier gebruik van kunnen maken, 
een cursus over hoe ze een goede balans kunnen vinden tussen het geven 
van mantelzorg en hun privé leven en emotionele begeleiding.  
 

“Praktische zaken, combinatie zorg en eigen leven en 
verantwoordelijkheden, werk, huishouden, studie. Maar ook hoe 
emotioneel ermee om te gaan, met het feit dat je aan den lijve 
ondervindt hoe het is als je moeder die altijd zelfstandig was en voor 
iedereen zorgde, zelf zorg nodig heeft en in steeds toenemende 
mate.” 

 
“Hoe kan ik als mantelzorger goed omgaan met veranderende 
situaties, bijvoorbeeld de  dood van mijn vader. Hoe begeleid ik dan 
het beste mijn moeder.” 

 
Verder loopt een aantal respondenten tegen het probleem aan dat de 
zorgvrager psychische problemen heeft. Zij zouden graag hulp willen 
hebben hoe ze het beste met deze psychische problemen om kunnen gaan.  
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Als laatste is er behoefte aan hulp en informatie over hoe ze het beste met 
een zorgvrager om kunnen gaan en hoe ze het beste invulling kunnen geven 
aan mantelzorg.  
 

“Hoe om te gaan met en invulling geven aan mantelzorg, 
bijvoorbeeld als de persoon een zwaar beroep op je doet of als de 
persoon aan het dementeren is.” 

 
Van de 339 respondenten van het AGM Vervolgonderzoek geven 66 
respondenten aan dat zij, naar hun idee, kennis en/ of vaardigheden missen 
om de hulp te geven die nodig is, of om goed met de zorgvrager om te gaan. 
In figuur 1 is te zien op welke terreinen men informatie mist.  
 

Figuur 1. Aantal mantelzorgers dat aangeeft informatie te missen (AGM 
Vervolg vragenlijst; N=339). 
 
Respondenten noemen vooral sociale vaardigheden om beter met de 
zorgvrager en zijn/haar beperkingen om te gaan. Ook kennis over wetten en 
financiële regels en medische kennis over de aandoening(en) van degene 
waarvoor men zorgt worden vaak genoemd. Andere onderwerpen zijn 

bijvoorbeeld communicatie of afstemming met professionals en niet 
medische kennis. 
 

“kennis over het goed onderscheiden van wat hoort bij de 
oudere/ouderdom, of wanneer heb je te maken met beginnende 
dementie en hoe ga je daar goed mee om.” 

 
Een respondent noemt ‘iemand die je snel kan helpen met wie, wat, waar en 
hoe. Bijvoorbeeld hoe regel je thuiszorg. Wie bel je?’  
 
 

3.3.3. Resumerend  
 
� 1 op de 13 respondenten van de Vragenlijst Mantelzorgcadeau 2017 

nam in het afgelopen jaar deel aan een cursus, training of 
informatiebijeenkomst. 

� Bijna alle respondenten zijn tevreden of zeer tevreden over de cursus, 
training of informatiebijeenkomst waaraan zij deelnamen. 

� 1 op de 3 deelnemers voelt zich tamelijk zwaar tot overbelast. De helft 
geeft aan dat de belasting door de activiteit (enigszins) verminderd is.  

� 1 op de 10 respondenten heeft in het afgelopen jaar geen gebruik 
gemaakt van een cursus, training of informatiebijeenkomst, maar had 
daar wel behoefte aan. 

� De belangrijkste redenen voor geen gebruik zijn:  
- Ze wisten niet dat dit aanbod bestond  
- Ze wisten niet hoe en waar deze ondersteuning te krijgen 
- Geen tijd of te druk speelde bij 6 van de 34 respondenten. 

� Men heeft behoefte aan informatie over het hulp-, begeleiding- en 
zorgaanbod en hoe hier gebruik van te maken, aan een training of 
cursus over een goede balans tussen mantelzorg en privé leven, 
emotionele begeleiding, omgaan met psychische problemen bij 
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zorgvrager en hulp/informatie over hoe invulling te geven aan 
mantelzorg.  

� 1 op de 5 respondenten uit het AGM Vervolg onderzoek mist kennis en 
informatie om de hulp te kunnen geven die nodig is. Vooral sociale 
vaardigheden om beter om te gaan met de zorgvrager en zijn/haar 
beperkingen en kennis over wetten en financiële regels worden gemist.  
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4. RESPIJTZORG 
 

4.1. Informele respijtzorg Markant  

 

4.1.1. Beschrijving 
 
Informele respijtzorg houdt in dat er op 1 of enkele dagdelen per week, een 
vrijwilliger een aantal uur de zorg van de mantelzorger overneemt en de 
zorgvrager gezelschap houdt of iets onderneemt. Deze vrijwilliger kan 
overdag, ’s avonds en in sommige gevallen ’s nachts komen. Met deze 
ondersteuning is het voor de mantelzorger mogelijk om even iets anders te 
doen, weg te gaan en/of tijd voor zichzelf te hebben en een rust moment te 
nemen.  
 
Jaarlijks blijft het aantal vrijwilligers bij Markant groeien. In 2013 werden er 
nog in 582 situaties vrijwilligers van Markant ingezet. In 2016 is dat aantal al 
gestegen naar 810 situaties.  
 
 

4.1.2. Telefonische interviews deelnemers 
 
Voor dit onderzoek zijn 15 deelnemers die gebruik maken van informele 
respijtzorg via Markant telefonisch geïnterviewd. Bijna alle deelnemers zijn 
vrouw en 1 deelnemer is een man. Het merendeel van de deelnemers komt 
uit Nederland. 2 deelnemers zijn van Marokkaanse afkomt, 1 deelnemer van 
Arubaanse afkomt en 1 deelnemer komt uit Engeland en is Engelstalig. Deze 
4 deelnemers zijn al langer dan 15 jaar woonachtig in Nederland.  
 
Alle deelnemers, met uitzondering van 1 deelnemer, verlenen dagelijks 
mantelzorg aan 1 van de kinderen (11 van de 15) of aan hun man (2 van de 15) 
of vrouw (1 van de 15). De deelnemer die wekelijks mantelzorg verleent, 
zorgt voor haar broertje. De mantelzorg wordt door 3 deelnemers 5 jaar of 
korter verleend, 5 deelnemers geven tussen de 5 en 10 jaar mantelzorg en 7 

deelnemers geven al langer dan 10 jaar mantelzorg met 2 uitschieters van 26 
en 28 jaar.  
 
Twee derde van de deelnemers werkt niet of heeft geen andere 
verplichtingen naast het geven van de mantelzorg. Een aantal deelnemers 
geeft aan niet te kunnen werken doordat de zorgvrager continu hulp nodig 
heeft. Een derde van de deelnemers werkt wel naast het geven van de 
mantelzorg. Zij vinden dit soms lastig te combineren, maar door de hulp van 
de vrijwilliger en andere hulp, is het volgens hen vol te houden. Een aantal 
zorgvragers ontvangt naast mantelzorg en informele respijtzorg, nog andere 
(professionele) hulp. 2 zorgvragers gaan een aantal dagen in de week naar 
de dagopvang en 2 anderen hebben een logeeradres. De thuiszorg komt bij 
2 zorgvragers langs om ze te verzorgen en bij 3 andere zorgvragers komen er 
zorgverleners via andere organisaties. 1 mantelzorger  heeft zelf een oppas 
voor de zorgvrager geregeld voor momenten dat ze werkt of iets voor 
zichzelf wil doen. Als laatste komt er bij 1 mantelzorger een werkster via 
Cordaan en heeft 1 mantelzorger zelf een werkster (voor zichzelf) geregeld.  
 
Hoe terecht gekomen 
De deelnemers zijn via verschillende wegen op de hoogte gebracht van het 
ondersteuningsaanbod van een vrijwilliger via Markant.  
 

“Tijdens de gesprekken bij Markant gaf ik aan dat ik harstikke moe 
was door de situatie van mijn zoon.” 

 
Een aantal deelnemers is gewezen op een vrijwilliger via begeleiders van 
andere organisaties.  
 

“Een begeleider heeft dat voorgesteld aan mij, omdat zij meer 
buiten moest wandelen en ik kon niet buiten lopen. Toen stelde die 
begeleider voor, zij is van die Alzheimer Stichting, die stelde het aan 
mij voor om dat eens via dat en dat te doen, want die mensen doen 
dat. En zodoende is dat geregeld allemaal.” 
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Andere deelnemers hoorden van dit ondersteuningsaanbod via andere 
ouders en kennissen  
 

“Ik ben bij Markant gekomen vanuit…dat is een hele goede, want ik 
weet nou niet precies of het nou uit het Kabouterhuis kwam of 
daarna. Dat weet ik niet meer, maar wel via ouders. Ouders die dat 
aan elkaar vertellen.” 

 
De overige deelnemers kunnen zich het niet meer herinneren hoe ze op de 
hoogte zijn gesteld van een vrijwilliger.  
 

“Ik zou het niet weten, dat is heel lang geleden al.” 
 
Reden voor deelname 
Bij 12 gezinnen komt er een vrijwilliger om samen met de zorgvrager tijd 
door te brengen. De redenen van deze deelnemers om een vrijwilliger in te 
schakelen komen redelijk overeen. Deelnemers geven aan dat door de zorg 
voor 1 van de kinderen, de andere kinderen aandacht tekort kregen. 
Wanneer er een vrijwilliger komt voor de zorgvrager, heeft de ouder meer 
tijd om aandacht te geven aan de andere kinderen.  
 

“Ik heb zelf 5 kinderen. Ik heb de mantelzorg voor mijn andere 
dochter ook, al 22 jaar. Ik moet ook aandacht aan de andere 
kinderen geven. Dan heb ik de tijd daarvoor.” 

 
Andere deelnemers vertellen dat de zorg voor een gezinslid met een 
beperking veel energie kost en ze daardoor uitgeput raken. Met behulp van 
een vrijwilliger hebben ze even tijd voor zichzelf.  
 

“De voornaamste, ja, ik had geen hulp toen en ik had geen tijd voor 
mezelf. Ik was heel erg moe. De reden is mijn gezondheid. Ik denk 
dat dat het voornaamste was en niet zelf tot rust kwam. Ja, dat is 
het. Toen werd er dus verteld tegen mij over dat er een vrijwilliger 
vanuit Markant is en dat je dan een beetje rust voor jezelf kunt 
creëren.” 

1 deelnemer vertelt dat hij zelf niet meer met zijn vrouw kan lopen terwijl dit 
juist heel belangrijk voor haar is. Met de hulp van een vrijwilliger kan deze 
mevrouw toch naar buiten.  
 
Een andere deelnemer geeft aan dat ze gebruik maakt van een 
vrijwilliger/maatje zodat de zorgvrager in contact komt met nieuwe mensen 
en even samen is met iemand van haar eigen leeftijd.  
 

“En toen hoorde ik dus van Markant dat zij maatjes hadden en ik had 
echt zoiets van: dat moeten we hebben, want ze heeft echt een 
maatje nodig. Ze is 21 jaar en genetisch heeft ze een ziekte 
waardoor ze gewoon heel weinig kan en ook niet kan werken en dus 
ook heel weinig in contact komt met andere mensen. En vanaf dat 
ze een maatje heeft is de wereld voor haar opengegaan.” 

 
Bij 3 gezinnen komt deze vrijwilliger om tijd door te brengen met een kind 
zonder beperking. In deze gevallen hebben de mantelzorgers het te druk 
met het verzorgen van de zorgvrager of met werken waardoor tijd 
doorbrengen met de andere kinderen erbij in schiet. Met de komst van een 
vrijwilliger krijgen deze kinderen toch de aandacht die ze nodig hebben.  
 

“Ja, de reden was echt omdat ik er zelf echt helemaal niet aan toe 
kwam om iets leuks met hem te doen, omdat ik echt aan het werk 
ben, mijn man is aan het werk. We hadden echt geen tijd en ik had 
het idee dat hij toch wel iets te kort kwam. Dat is de reden.” 

 
Ervaren belasting 
6 van de 15 deelnemers voelt zich zeer zwaar belast of overbelast en kan de 
zorg eigenlijk niet meer volhouden. Deze deelnemers geven gemiddeld al 20 
jaar dagelijks mantelzorg. Alle dagelijkse zorg voor een lange periode is erg 
vermoeiend en zorgt ervoor dat de mantelzorgers uitgeput zijn. Ondanks 
dat de zorg erg zwaar voor ze is, geven ze wel aan dat ze niet anders kunnen 
omdat het hun kind of echtgenoot is.  
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“Nou, weet je, ik ben wel echt belast, dat is gewoon zo. Alleen, het is 
wel mijn dochter, dus je gaat ervoor, hè. Met z’n allen doe je wat en 
ik denk bij mezelf: met je netwerk om je heen probeer je het zo goed 
mogelijk vol te houden.” 

 
3 deelnemers geven aan dat ze zich tamelijk zwaar belast voelen. Deze 
mensen zijn al op leeftijd waardoor ze zelf niet alles meer kunnen of vinden 
de zorg wel zwaar, maar wordt het verlicht doordat het hun eigen kind is.  
 

“Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel periodes dat het best wel zwaar 
wordt, maar ja, zoals ik zeg, omdat ik dat zie als mijn plicht is het 
minder zwaar, maar het is lastig. Het is heel zwaar. Soms moet je je 
toch aan wel heel veel dingen aanpassen om allerlei dingen kunnen 
doen.” 

 
De overige 6 deelnemers voelen zich enigszins of niet of nauwelijks belast. 
Zij zien de zorg niet als een belasting, maar als iets wat je doet omdat het je 
kind is. Daarnaast geeft een aantal deelnemers aan dat ze gewend zijn om 
voor de zorgvrager te zorgen en het daarom niet meer als belasting zien. 
Ook wordt in sommige gevallen de zorg minder naarmate de zorgvrager 
ouder wordt.  
 

“Ja, ik zal het je anders vertellen: belast is een heel groot woord voor 
mij, hè, als moeder. Ik ben een moeder, ik houd zoveel van mijn 
kind, meer dan alles. Ik zie het als moeder niet belast.” 

 
Geholpen met probleem? 
Bijna alle mantelzorgers voelen zich (helemaal) geholpen door de komst van 
een vrijwilliger. In de tijd dat de vrijwilliger komt hebben zij even tijd voor 
andere dingen zoals boodschappen doen en om tijd aan zichzelf te geven en 
uit te rusten. Daarnaast geven veel mantelzorgers aan dat de vrijwilliger 
goed aansluit bij de persoon waarvoor de vrijwilliger komt en dat deze het 
erg naar zijn/haar zin heeft.  
 

“Kijk, ja, zolang mijn zoon tevreden is en daar blij mee is vind ik het 
prima. Ik ben ook niet degene die aangeeft wat hij gaat doen of zo, 
dat doet hij helemaal zelf met haar. Dus ja, zolang hij tevreden 
thuiskomt, vind ik het prima, weet je. Dus ik voel me wel geholpen, 
hoor, met dat meisje.” 

 
Voor de mantelzorgers is het ook fijn dat ze even niet met de zorg bezig zijn 
en ze ook even minder zorgen ervaren als de vrijwilliger er is.  
 

“Het voelt fijn om eventjes niet met mijn zoon bezig te zijn. Als ze 
hier zijn, dan ben ik niet alleen met hem, dus dan is er iemand 
anders een soort van ondersteuning toch.” 

 
1 mantelzorger voelt zich niet geholpen door de komst van een vrijwilliger 
Dit is omdat ze niet op de vrijwilliger kan rekenen.  

 
“Nee, ik ben blij dat een student komt wanneer hij kan om een paar 
uur met mijn zoon door te brengen. Maar de studenten zeggen zo 
vaak af dat we gewoon dankbaar zijn als er af en toe een student 
toch een paar uur komt. Ik moet er altijd bij zijn en zeggen wat ze 
moeten doen. Ik kan niet relaxen als de student komt. In het begin 
moesten de studenten hun uren opschrijven en moest ik iets 
tekenen als ze kwamen. Dus toen waren ze erg vastberaden omdat 
ze hun uren moesten halen. Nu hoeven ze het niet meer op te 
schrijven en komen en gaan ze wanneer ze willen.” 

 
Tevredenheid over vrijwilliger/maatje 
Alle deelnemers, op 1 deelnemer na, zijn tevreden of zeer tevreden over de 
vrijwillig die als ondersteuning komt. De deelnemers geven aan dat er een 
goede klik is tussen de zorgvrager en de vrijwilliger. Er wordt gezellig 
gespeeld en leuke uitstapjes ondernomen. Ook zijn de vrijwilligers erg 
flexibel en luisteren ze goed naar wat de zorgvragers leuk vinden om te doen 
en passen zich daaraan aan.  
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“Nou ja, weet je, zoals ik het zeg, mijn zoon kan heel goed met haar 
omgaan en zij ook heel goed met hem, dus dat klikt ook heel goed. 
Ze is ja, een meegaand meisje, dus alles wat hij zegt vindt ze wel 
prima. Tot nu toe heeft ze nooit gezegd: ‘Ja, nee, dat ga ik niet 
doen.’ En de tijd en zo, ze heeft ook gewoon de hele dag voor hem 
vrij. Dus dat maakt ook niet uit hoe laat ze komt. Dus ze is heel 
flexibel daarin. Ja, ik ben ook heel flexibel met haar.” 
 
”Deze meneer is echt heel gemotiveerd en heel sociaal. Heel prettig 
ja, heel goed. Heel goed.” 

 
1 deelnemer geeft aan neutraal te zijn over de tevredenheid van de 
vrijwilliger. Haar ervaring is dat de vrijwilliger/maatje vaak niet komt 
opdagen, maar als er iemand is dan is het prima.  
 
Herkenning in het begrip mantelzorger 
13 van de 15 deelnemers herkennen zich in het begrip mantelzorger. Echter 
zeggen de meeste deelnemers hiervan dat ze het moeilijk vinden om zichzelf 
ook echt een mantelzorger te noemen, omdat het hun eigen kinderen zijn 
die ze verzorgen en het hun plicht is om ze te verzorgen als ouder zijnde.  
 

“Ik vind dat moeilijk om dat te zeggen. Ja, ik ben natuurlijk wel haar 
mantelzorger, maar ik ben ook haar moeder.” 

 
6 van deze deelnemers zien zichzelf wel echt als een mantelzorger. Zij geven 
aan dat de zorg die zij verlenen 24/7 doorgaat en zij veel meer moeten doen 
dan ouders met kinderen zonder een beperking.  
 

“Ik verleen zeker mantelzorg aan mijn kind, want er is veel meer wat 
wij doen, vergelijkbaar met de leeftijdsgroep van mijn kind.” 

 
2 deelnemers herkennen zichzelf niet in het begrip mantelzorger. Zij kunnen 
zich niet vinden in dit begrip, omdat het hun kinderen of man zijn waar ze 
voor zorgen.  

“Nou, ik ben zijn vrouw. Ja, mantelzorg is ja, ik voel me niet echt als 
een mantelzorger.” 

 
Een aantal van deze deelnemers was al bekend met het begrip 
‘mantelzorger’ voordat ze met Markant in aanraking kwamen en voor 
anderen is de herkenning gekomen nadat ze bij Markant waren geweest. 
 

“Nee, hiervoor moest ik het gewoon doen. Na bij Markant te hebben 
gesproken wist ik dat ik mantelzorger was.” 

 
Behoeften aan ondersteuning 
In het telefonisch interview is niet expliciet gevraagd naar andere behoeften 
aan mantelzorgondersteuning, maar een aantal geïnterviewde deelnemers 
(3 van de 15) bracht dit onderwerp zelf ter sprake. Deelnemers geven aan 
behoefte te hebben aan meerdere en of een nieuwe vrijwilliger. In sommige 
gezinnen zijn er meerdere kinderen met een beperking, terwijl Markant 
slechts 1 vrijwilliger per gezin kan sturen. Deze gezinnen willen graag extra 
vrijwilligers of dat een vrijwilliger vaker en langer komt. Een andere 
deelnemer geeft aan dat ze graag meer duidelijkheid zou willen hebben over 
wat er gebeurt wanneer deze vrijwilliger weg gaat.  
 

“Nee, nee, ik maak me alleen maar zorgen over het feit dat zij straks 
er niet meer is, zeg maar, dat zij gewoon de periode af gaat sluiten 
en dat ze dan weer zonder maatje zit, zeg maar. Daar maak ik me als 
moeder, zeg maar, wel druk om, omdat ik denk van: ze heeft het nu 
zo naar haar zin, ik wil gewoon niet dat ze in een gat terugvalt.”  
 

 

4.1.3. Tweede telefonisch interview deelnemers  
 
In deze paragraaf wordt een gedetailleerd beeld gegeven van de ervaringen 
van de deelnemers die gebruik maken respijtzorg. Er is gekozen om de 
deelnemers nog een keer te bellen en via een telefonisch interview extra 
vragen te stellen. Hierbij komen de factoren aan bod die van invloed zijn op 
en gebruik en het effect van respijtzorg [5]. Factoren van invloed op het 
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gebruik zijn o.a. het gevoel dat de zorg veilig en verantwoord is, 
deskundigheid en houding van de vrijwilliger, en dat de respijtzorg passend 
en vertrouwd is. Factoren die van invloed zijn op het respijteffect zijn 
regelmatig gebruik, voelbare kwaliteit (heeft de zorgvrager baat bij de 
respijtzorg) en het gebruik van de vrije tijd door de mantelzorger (de 
adempauze). Ook is gevraagd in hoeverre de respijtzorg een positief effect 
heeft op de ervaren belasting van de mantelzorger.  
 

 
Figuur 2. Movisie Piramide Respijtzorg [5] 

 
Continuïteit en regelmatig gebruik respijtzorg  
Over het algemeen wordt er nog niet zo lang gebruik gemaakt van informele 
respijtzorg door de geïnterviewde deelnemers. De meeste deelnemers 
krijgen pas een jaar of minder hulp van een vrijwilliger. Een aantal 
deelnemers maakt wel al langer gebruik van respijtzorg. Zij krijgen al 3, 5 en 

6 jaar lang een vrijwilliger thuis. Er is 1 uitschieter waarbij al 12,5 jaar een 
vrijwilliger komt om tijd door te brengen met de zorgvrager.  
 
Kennis, houding en motivatie ten aanzien van respijtzorg 
Zoals beschreven in paragraaf 4.1.2 zijn de deelnemers via verschillende 
wegen op de hoogte gebracht van de informele respijtzorg van Markant. 
Voor 5 van deze deelnemers was het de eerste keer dat ze hoorden dat een 
vrijwilliger voor hun naasten zou kunnen zorgen. 3 deelnemers hadden wel al 
eerder gehoord van deze vorm van ondersteuning. Al deze deelnemers 
stonden, op het moment van kennisneming, positief tegenover de 
respijtzorg. Ook mensen in hun directe omgeving waren blij dat er 
ondersteuning mogelijk was voor hen, zodat ze naast de mantelzorg weer 
even tijd voor andere dingen zouden hebben. Daarnaast waren de 
mantelzorgers ook nieuwsgierig naar deze vorm van ondersteuning. Van de 
overige deelnemers is het niet bekend of zij al eerder kennis hadden over 
respijtzorg en wat hun motivatie is om gebruik te maken van een vrijwilliger.  

 
“Ik zag de voordelen ervan in, dat ik dan even tijd voor mezelf heb en 
andere dingen kan doen.” 

 
Veilig en verantwoord  
De meeste deelnemers zijn erg te spreken over de vrijwilliger die voor hun 
naaste komt. Sommige deelnemers vinden dat de vrijwilligers zich 
deskundig opstellen, de houding naar de zorgvrager goed is, ze meelevend 
zijn en interesse tonen. De vrijwilligers denken mee hoe ze de tijd het beste 
kunnen indelen, zijn flexibel en proberen de zorgvrager zo goed mogelijk te 
helpen en te vermaken. Anderen vinden dat de vrijwilligers niet 
‘professioneel’ zijn, maar zijn er wel blij mee.  
 

“Ja, ze zijn natuurlijk niet professioneel, maar je kunt ze vergelijken 
met een oppas.”  

 
Een paar deelnemers hebben ervaren dat de vrijwilligers zich niet 
professioneel opstelden. Zij waren meer bezig met zichzelf zoals “steeds op 
de eigen telefoon chatten met vrienden” of vertelden hun hele hebben en 
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houden. Ook was er 1 vrijwilliger bij die niet op hetzelfde niveau zat als het 
kind.  
 
Passend en vertrouwd 
Ondanks dat niet alle vrijwilligers even deskundig zijn, hebben wel alle 
deelnemers het idee dat hun naaste in goede handen is en voelen de naasten 
zich prettig bij de vrijwilliger.  

 
“Ja heel prettig. Hij kijkt uit naar wanneer ze komt. En de andere 
kinderen ook. Als de vrijwilliger klaar is met lezen, dan gaat ze leuke 
dingen doen en neemt ze de andere kinderen ook mee.” 

 
Contact met Markant  
Tijdens de periode dat een vrijwilliger ondersteuning biedt is er goed 
contact, maar niet heel veel, met de coördinatoren van Markant. De meeste 
deelnemers geven aan dat ze tussendoor af en toe worden gebeld en er 
vinger aan de pols wordt gehouden hoe het verloopt met de vrijwilliger. 
Wanneer de periode van de vrijwilliger is afgelopen, vindt er een evaluatie- 
gesprek plaats. De deelnemers geven aan dat ze zowel positieve als 
negatieve ervaringen kwijt kunnen bij de coördinator van Markant. Wanneer 
ze een vraag of probleem hebben, wordt er actief mee aan de slag gegaan en 
komen ze met een antwoord of oplossing.  
 

 “Gaan in gesprek met beide partijen en kijken of het anders kan.” 
 
Kwaliteit voelbaar  
Op momenten dat de vrijwilliger bij de deelnemer thuis is, neemt hij of zij de 
zorg van de mantelzorger over. In de meeste gevallen houdt dit in dat de 
vrijwilliger met de zorgvrager gaat spelen, buiten wandelen of helpt bij het 
huiswerk. Alle deelnemers geven aan dat de naaste veel baat heeft bij de 
komst van de vrijwilliger. De zorgvragers krijgen dan 1 op 1 aandacht en er 
worden dingen gedaan die ze leuk vinden en waar ze iets aan hebben.  
 

 “Hij heeft de ziekte van Parkinson en bewegen en blijven bewegen 
is heel goed voor hem”.  

“De vrijwilliger doet dingen met mijn zoon waar ik zelf niet aan toe 
kom door mijn werk of waar ik geen zin in heb. Op deze manier 
worden er toch leuke dingen met hem gedaan.” 

 
Echt nieuwe ervaringen en contacten worden er door de meeste zorgvragers 
niet opgedaan door de hulp van de vrijwilligers. Een paar uitzonderingen 
hierin zijn dat een vrijwilliger de zorgvrager wel eens naar Artis meeneemt 
en dat een vrijwilliger een spreekbeurt heeft geoefend met een zorgvrager.  
 
1 deelnemer geeft aan dat haar naaste alleen baat ervaart als de vrijwilliger 
komt opdagen. Hij kijkt er altijd erg naar uit wanneer er iemand komt. Als 
deze vrijwilliger dan op het laatste moment afzegt is dit erg teleurstellend 
voor de jongen.  
 
Adempauze 
Wanneer de vrijwilliger de zorg voor de naaste overneemt is er even vrije tijd 
voor de mantelzorger. De meeste deelnemers besteden deze tijd ook aan 
zichzelf om te relaxen, naar buiten te gaan of het huishouden/boodschappen 
te doen. 1 deelnemer werkt in de tijd dat de vrijwilliger er is, maar doordat ze 
werkt wanneer de vrijwilliger er is, heeft ze op een ander tijdstip meer tijd 
voor zichzelf heeft. Een aantal deelnemers brengt juist tijd door met de 
andere kinderen wanneer de vrijwilliger er is.  
 

“Ik heb nog een dochter, die scheelt maar 21 maanden met mijn 
oudste zoon, en ik had handen te kort om ook af en toe wat quality 
time met haar te doen. Ja, dat gaf een beetje verlichting.” 

 
De ondersteuning van de mantelzorgers zorgt in de meeste gevallen echt 
voor een adempauze. De deelnemers zijn tevreden over de invulling van hun 
tijd en kunnen de zorg dan even los laten.  

“Ik kan dan even naar buiten, even een break en het gevoel van 
vrijheid.” 
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“Als deze vrijwilliger er is, dan weet ik dat ik me geen zorgen hoef te 
maken of alles wel goed gaat. Er is iemand bij mijn echtgenoot en 
dat is eigenlijk het belangrijkste.” 

 
Effect op belasting  
De ervaren belasting van de deelnemers is verschillend. Ondanks deze 
verscheidenheid geven bijna alle deelnemers aan dat de hulp die ze krijgen 
vanuit Markant een positief effect heeft op de belasting die zij ervaren door 
de mantelzorg. 1 deelnemer geeft aan dat de hulp een zeer positief effect 
heeft op haar belasting. Echter zegt zij er wel bij dat dit niet alleen komt 
door de hulp die zij vanuit Markant krijgt, maar ook door de andere hulp die 
zij ontvangt.  
 
Om bij de overige deelnemers een zeer positief effect te scoren zou men 
meer (professionele) hulp willen ontvangen, en een deelnemer zou een 
diagnose willen hebben voor haar dochter.1 deelnemer geeft aan dat de 
respijtzorg van Markant een negatief effect heeft op haar belasting:  
 

 “Ik zou willen dat Markant de studenten zou vragen om doelen te 
stellen of structuur te bouwen in wat ze willen doen met het kind. 
Zodat er niet zoveel druk op de ouders ligt om te bepalen wat ze 
gaan doen. Het is niet de bedoeling dat ze puur hier komen om tijd 
te doden. Het is natuurlijk vrijwillig, maar omdat ze hun uren niet 
meer hoeven te noteren is het een beetje dat ze af en toe langs 
komen wanneer ze wat tijd over hebben. Ik denk dat Markant in de 
toekomst de studenten duidelijk moet maken dat je niet alleen bij 
iemand thuis komt rondhangen, maar je moet wat structuur 
aanbrengen voor het kind, wat routine, wat regels. Je kan niet alleen 
maar komen wanneer het je uitkomst. Dit zou mijn leven ook meer 
stabiliteit geven, als ik zeker weet dat iets gebeurt en ik op de 
student kan rekenen.” 

 

 

 

4.1.4. Perspectief professionals 
 
Om het perspectief van de professionals in kaart te brengen, hebben we met 
2 coördinatoren van Markant gesproken.  
 
Hieronder volgt een beschrijving van respijtzorg, voor wie het bedoeld is, 
wat het in houdt en door wie het wordt gegeven. Vervolgens beschrijven we 
de procedure van aanvraag tot koppeling en monitoring. We kijken naar de 
verschillende beperkende factoren die van invloed zijn op de informele 
respijtzorg. Verder evalueren we het bereik en het effect van mantelzorg en 
de samenwerking tussen de informele en formele organisaties. Tenslotte 
kijken we in hoeverre de door Movisie beschreven werkzame elementen 
voorkomen in het aanbod van Markant. 
 
Voor wie is het bedoeld  
In principe wordt informele respijtzorg aangeboden aan iedereen die 
mantelzorger is, maar de grootste groep zijn mantelzorgers die zorgen voor 
kinderen met een beperking of ouderen met een chronische ziekte of 
dementie. Zorgvragers in een zeer ingewikkelde situatie of met ernstig 
psychische klachten worden in principe doorverwezen naar andere 
organisaties.  
 
Wat houdt het in 
Respijtzorg wordt altijd thuis gegeven en kan van alles zijn. Er wordt vooral 
gekeken naar wat de mensen zelf willen. Bij kinderen is dat bijvoorbeeld 
buitenspelen of een spelletje doen. Bij ouderen gaat het vooral om de 
gezelschap, een kopje koffie drinken, wandelen.  
 
Wat niet onder respijtzorg valt, zijn huishoudelijke taken, eenmalige 
ondersteuning of voorbehouden medische handelingen, zoals steunkousen 
aantrekken of mensen wassen. 
 
De respijtzorg is maximaal 4 uur in de week. Soms wordt dit ingekort, omdat 
bijvoorbeeld een oudere zorgvrager al moe kan zijn na 2 uur.  
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Respijtzorg is er om de mantelzorger te ontlasten. In de praktijk betekent 
dat dus vaak dat de vrijwilliger bij degene blijft die zorg nodig heeft, zodat de 
mantelzorger iets voor zichzelf kan gaan doen. Maar het kan ook betekenen 
dat er juist iemand even voor de mantelzorger komt, als dat de meeste 
ontlasting biedt.  
 
Door wie wordt het gegeven 
De respijtzorg wordt uitgevoerd door reguliere vrijwilligers, studenten of 
stagiaires. De vrijwilligers zijn een uiteenlopende groep van 20 tot 85 jaar, 
die al dan niet werken of in een enkel geval zelfs nog studeren. Deze groep 
geeft respijtzorg voor minimaal 6 maanden tot soms jaren. Momenteel loopt 
er een ‘koppeling’ van meer dan 10 jaar.  
 
De studenten en stagiaires zijn afkomstig van hogescholen en 
werkleerbedrijven en bieden doorgaans 6 tot 12 maanden respijtzorg.  
 
Respijtzorg is er op korte termijn op gericht de mantelzorger te ontlasten. 
Op langere termijn hoopt men dat de mantelzorger zich bewust wordt van 
het feit dat ze mantelzorger zijn. Dat ze zich realiseren welke tol dit eist en 
dat ze leren welke mogelijkheden er voor hen zijn om de mantelzorg beter 
aan te kunnen. Niet alleen de respijtzorg zelf, maar ook de trainingen en 
cursussen die Markant biedt, dragen hieraan bij.  
 

Procedure 
Wanneer een aanvraag binnenkomt gaat de vrijwilligerscoördinator op 
huisbezoek en ontmoet de mantelzorger en zorgvrager. Er wordt gekeken of 
de situatie geschikt is om een vrijwilliger te plaatsen. De situatie mag 
bijvoorbeeld niet te zwaar zijn en de hulpvraag moet passend zijn. 
Vervolgens wordt er gezocht naar een passende vrijwilliger, gelet op cultuur, 
achtergrond, taal en bijvoorbeeld hobby´s.  
 

“Ik heb nu een hulpvrager die bijvoorbeeld graag breit en ik heb een 
studente gevonden die wel wilde leren breien, dus die zitten vet te 
breien. Maar veelal is het vooral gezelschap bieden.” 

 

Door middel van een sollicitatiegesprek wordt er vervolgens gekeken of de 
vrijwilliger een geschikte kandidaat is. De kandidaat doorloopt een training 
bij de Vrijwilligersacademie en moet een VOG laten zien.  
 
Zowel vrijwilliger en mantelzorger worden anoniem ingelicht over de match. 
Als beide partijen akkoord zijn, maakt de vrijwilliger een afspraak voor een 
kennismaking bij de zorgvrager thuis. Bij een erg complexe situatie, of als de 
betrokkenen daar behoefte aan hebben, gaat de coördinator mee.  
 
Voorbereiding 
De vrijwilliger wordt uitgebreid ingelicht over wat hij kan verwachten.  
 

“Hoe iemand erbij zit, soms ziet iemand er fysiek heel slecht uit of 
dat het wel meevalt als iemand gaat praten, maar dan zo’n eerste 
aanblik soms, nou ja, daar kan je dan van schrikken en dan kan 
iemand zich daar in ieder geval op voorbereiden.”  

 
Tegelijkertijd vinden de coördinatoren ook dat ze niet alles moeten 
voorkauwen. Er moet ruimte zijn voor eigen invulling. Zij zijn uiteindelijk 
degene die het contact voortzetten. 
 
Tijdens deze ontmoeting kan de mantelzorger ook de specifieke 
zorgbehoeften doorspreken met de vrijwilliger. Wat het betekent als een 
zorgvrager op een bepaalde manier reageert bijvoorbeeld. Of dat ze om het 
uur wat te drinken kunnen aanbieden.  
 
Klik 
Na de eerste ontmoeting worden de vrijwilliger en mantelzorgers gebeld om 
te vragen hoe de kennismaking verliep. Meestal gaat het goed maar het kan 
zijn dat er geen klik is. Culturele achtergrond kan hier bijvoorbeeld een rol in 
spelen. De coördinator heeft inmiddels geleerd dat je geen Antilliaanse 
vrijwilliger in een Antilliaanse situatie neer moet zetten.  
 



 
RESPIJTZORG -  52 

“Dan kijken ze in de keuken van elkaar. Vaak is die gemeenschap zo 
groot en hecht dat ja, dat er gewoon ook een angst is van: ‘Oké, dan 
weet je te veel van mijn situatie.’”  
 

De taal kan ook een dilemma zijn. En soms klikt het gewoon niet.  
 

“Ja, dat is net zoals dat je weleens iemand ontmoet waarmee het 
niet klikt.”  

 
Monitoren  
Bij reguliere vrijwilligers wordt er 2 keer per jaar contact opgenomen met de 
mantelzorger. In het geval van studenten en stagiaires hebben de 
coördinatoren iedere 2 maanden telefonisch contact. Alleen als er iets aan 
de hand is, of op speciaal verzoek wordt er een huisbezoek afgelegd.  
 

Respijttijd 
De coördinatoren bespreken ook met de mantelzorgers hoe zij hun tijd 
besteden. Soms zit iemand al zo lang thuis, dat ze niet meer weten wat ze 
anders kunnen doen. Dat bespreken de coördinatoren dan met de 
mantelzorgers 
 
Beperkende factoren  
Coördinatoren ervaren een aantal drempels wat betreft het aantal 
plaatsingen.  

• De aanvragen worden ingewikkelder en nemen toe.  
• Er heerst een taboe op de term mantelzorg en op bepaalde ziektes. 
• Het concept mantelzorg is onbekend bij de doelgroep of bij de 

professionals. 
• In sommige gevallen wil de zorgvrager niet overgedragen worden 

aan een onbekende, en in andere gevallen is het de mantelzorger 
die dit niet ziet zitten.  

 
 
 

Toename aanvragen 
De meest beperkende factor volgens een van de coördinatoren is de aard  
van de aanvraag. De aanvragen worden ingewikkelder, waardoor ze steeds  
vaker niet in aanmerking komen voor informele respijtzorg. Volgens de 
coördinatoren liggen de bezuinigingen hieraan ten grondslag. Er is minder 
geld voor chronisch zieken en dementerenden. De wachtlijsten voor 
zorginstellingen groeien. Mensen moeten eerder naar huis.  
 
De aanvragen worden daarmee niet alleen ingewikkelder, maar nemen ook 
toe. Per jaar maakt een coördinator zo´n 100 koppelingen, waarbij sommige 
vrijwilligers aan meerdere situaties gekoppeld zijn. Ze heeft zo´n 35 
studenten tot haar beschikking en 7 ‘gewone’ vrijwilligers. Bij haar staan nu 
10 kinderen op de wachtlijst.  
 
Afhankelijk van de aanvraag duurt het zo’n 2 weken tot 6 maanden tot er 
een koppeling gemaakt kan worden. Daarbij zijn de zomermaanden extra 
lastig om te vullen omdat de studenten dan niet inzetbaar zijn.  

 

Taboe 
De coördinator Zuidoost geeft aan dat daar het taboe rond mantelzorg een 
drempel blijft voor mensen om zich aan te melden. Daar werkt het dan ook 
beter om te spreken over ‘zorgen voor hun naasten’ of ‘misschien kunnen 
jullie wat hulp in huis gebruiken’. Maar naast het taboe op mantelzorg 
vinden mensen het ook moeilijk om toe te geven dat je het niet zelf redt. 
Daarbij zit er bij veel families ook nog een taboe op ziektebeelden zoals 
dementie, psychische kwetsbaarheid en chronische ziekten. Het is dan niet 
gebruikelijk dat je daarmee naar buiten treedt.  
 
Hierdoor zie je ook dat mensen nog wel eens te laat worden doorverwezen. 
Met als gevolg overbelaste mantelzorgers of vergevorderde dementerende 
ouderen. ‘Dat is in Zuidoost zeker wel een dingetje.’ 
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Onbekendheid 
Mantelzorgers komen bij Markant terecht via professionals zoals thuiszorg, 
wijkzorg, casemanagers dementie, ambulant begeleider, OKT’s, en via via.  
 
De professionals merken een direct verband tussen de tijd die ze steken in 
het contact leggen met mantelzorgers en professionals, en het aantal 
aanvragen dat ze krijgen. Wanneer ze hun gezicht laten zien bij buurthuizen, 
wijktafels, markten, organisaties en de plaatselijke professionals, merken ze 
dit meteen aan de stijging van het aantal aanvragen.  
 
Omgekeerd zorgt de afwezigheid van een langdurige zieke collega die zich 
normaal op Oost richt, waarschijnlijk voor het afnemen van het aantal 
aanvragen uit Oost. Maar dit soort bezoeken kost tijd en dat is er ook niet in 
overvloed. 
 
Ook de formele organisaties kampen met een tekort aan tijd waardoor de 
onderlinge samenwerking niet altijd even soepel verloopt. De coördinatoren 
proberen met hen in contact te komen om te kijken of ze iets voor elkaar 
kunnen betekenen, maar krijgen hier niet altijd een reactie op terug.  
Wanneer het contact goed is, merken ze dit direct aan de doorverwijzingen. 
Ook het tussentijds contact over de cliënten verloopt dan meteen een stuk 
beter.  
 
Naast het persoonlijke contact wordt er informatie over respijtzorg verspreid 
door middel van folders, online, nieuwsbrieven. Vorig jaar was er in 
Amsterdam Zuidoost een mantelzorgkrant in samenwerking met de 
gemeente. 

 

Loslaten 
Soms ligt de drempel bij de zorgvragers of de mantelzorgers. Mensen 
kunnen het lastig vinden vreemden in huis te laten. Zorgvragers vragen zich 
af of het wel interessant genoeg is voor de vrijwilligers.  
 

“En wat moeten we dan gaan doen en vinden ze het dan wel leuk, 
want ik zit alleen in maar in mijn stoel.” 

Mantelzorgers vinden het soms lastig om hulp te vragen, toe te geven dat ze 
het niet meer redden of moeilijk om de zorg los te laten. Zij weten immers 
het beste wat de zorgvrager wil. De coördinatoren bespreken dit met de 
mantelzorgers en zorgvragers.  
 
 

 
 
 
Bereik 
Elk stadsdeel heeft zijn eigen groep mantelzorgers die moeilijk te bereiken 
zijn. Zoals verschillende Afrikaanse gemeenschappen in Zuidoost en de 
Turkse en Marokkaanse mantelzorgers in Nieuw West. ‘Op dit moment 
zitten ze in Zuidoost nogal op Spaanstalige mantelzorgers. Blijkbaar waren 
die ook wat uit beeld.’ 
 

INTERMEZZO: advies van een van de professionals aan de gemeente 
 
“Ik zou het mensen heel erg gunnen dat ze wat meer kunnen aangeven wat 
ze nodig hebben om het zorgen vol te houden, dus dat het meer 
vraaggericht is. Nu worden er dingen bedacht en dat moet maar net helpend 
zijn voor mensen. Ik zou het mensen heel erg gunnen als de hiërarchie 
minder is, dus dat ja, dat het gewoon veel makkelijker te vinden is voor 
mensen. Het is gewoon: mensen zien door de bomen het bos niet meer.” 
 
“En wat ik wel weet is dat de respijtzorg, de regeling vanuit Amsterdam, dat 
die ook weinig gebruikt wordt, omdat het…maar daar hebben we ook al wel 
feedback over gegeven naar de gemeente, omdat mensen het niet kunnen 
plannen. Dan denk ik van: ja, zorg nou gewoon dat je in ieder stadsdeel een 
plek hebt voor mantelzorgers en dat ze het net zoals bij Airbnb kunnen 
plannen, of weet ik veel op wat voor manier, maar…en dat mensen dan ook 
kunnen plannen dat hun naasten worden opgenomen en dat jij gewoon een 
keer een week op vakantie kunt.” 
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Op de vraag of ze tevreden zijn met het aantal plaatsingen, reageren beide 
coördinatoren positief. Hoewel ze graag meer en sneller vrijwilligers aan een 
situatie zouden willen koppelen. Maar vooralsnog is vooral het aanbod aan 
vrijwilligers de grootste beperking hierin.  
 
Ook denken ze dat ze de juiste doelgroep bereiken. Hoewel ze vinden dat ze 
soms pas te laat ingeschakeld worden. Ze zien dan mantelzorgers die al flink 
overbelast zijn geraakt.  
 
Dan zijn er nog doelgroepen die ze niet kunnen bedienen, omdat ze officieel 
geen mantelzorger zijn of hebben. Toch zou deze doelgroep wel baat 
hebben bij ondersteuning van een vrijwilliger. Bijvoorbeeld eenzame 
ouderen zonder een mantelzorger. Of mantelzorgers die ver weg wonen en 
niet aan de 8 uur mantelzorg komen, maar wel voor iemand zorgen die 
ondersteuning kan gebruiken. In deze gevallen werkt de regel om alleen 
mantelzorgers te ondersteunen beperkend. Intern zijn ze nu bezig om te 
kijken wat ze hier aan kunnen doen. 
 
Mantelzorger geholpen 
De coördinatoren zeggen dat de gemiddeld belaste mantelzorgers redelijk 
goed geholpen zijn.  
 
Samenwerking formele zorg 
De coördinatoren menen dat de samenwerking tussen formele en informele 
zorg beter kan. Zoals eerder genoemd is er bij de professionals weinig tijd 
voor overleg, waardoor de informele respijtzorg niet de ondersteuning kan 
bieden die ze graag zouden willen. Ook is dit van invloed op de 
doorverwijzingen.  
Daarnaast verloopt de onderlinge afstemming van de zorg niet altijd zoals 
gewenst. Met de afstemming van de zorgdagen gaat de professionele zorg 
altijd voor. De coördinatoren missen dan soms een wat flexibeler houding 
van de professionele zorg.  
 
Ook ontbreekt soms nog het vertrouwen van de professionals in de 
vrijwilligers.  

“Het is heel vaak: ‘Ach, die zijn niet deskundig,’ terwijl wij soms heel 
deskundige vrijwilligers hebben die dus gewoon een heel werkend 
leven achter de rug hebben als jeugdzorger. Daarnaast zien en 
signaleren wij ongelooflijk veel. En ik denk dat heel veel 
professionals daar niet eens van op de hoogte zijn. ”  

 
Wanneer er dan vraagtekens bij het werk van de vrijwilligers gezet wordt, is 
dit niet altijd even prettig samenwerken. 
 
Piramide respijtzorg 
Movisie beschrijft in hun rapport ‘Een adempauze voor mantelzorgers´ [5] 
aan de hand van het model van de ‘Piramide respijtzorg’ de werkzame 
elementen van respijtzorg. Zie figuur 2 op pagina 45. 
 
Behoefte 
Om gebruik te maken van respijtzorg moet iemand eerst zijn behoefte 
hieraan inzien. Medewerkers van Markant gaan hierover in gesprek met de 
zorgvragers en mantelzorgers. Wanneer een van beide partijen hier negatief 
tegenover staat wordt er gezocht naar een compromis. Ook probeert men 
eventuele negatieve opvattingen over mantelzorg aan de kaak te stellen. Dit 
met het uiteindelijke doel dat iemand zich zijn (kwetsbare) situatie realiseert 
en leert waar hij of zij terecht kan om dit vol te houden.  
 
Markant zet in op de bekendheid met het onderwerp bij de diverse 
doelgroepen door langs de professionals en buurtbijeenkomsten te gaan. 
Ook verspreiden ze informatie over mantelzorg via online en offline 
boodschappen.  
Bovenstaande elementen bepalen of iemand de behoefte aan mantelzorg 
erkent en al dan niet de stap maakt naar het daadwerkelijke gebruik.  
 
Gebruik 
Om daadwerkelijk over te gaan op gebruik van het aanbod is het belangrijk 
dat de informatie over respijtzorg beschikbaar en toegankelijk is. Hierin 
spelen weer de professionals een rol die de mantelzorgers herkennen en 
warm doorverwijzen naar de respijtzorg. Goed contact met de professionals 
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is daarom erg belangrijk. Hiernaast moet de beschikbare informatie van 
toepassing zijn op de verschillende doelgroepen.  
De coördinatoren besteden veel tijd aan de contacten met de professionals. 
Door gebrek aan tijd, zowel bij de coördinatoren als bij de professionals is dit 
een kwetsbaar onderdeel.  
 
Effect 
De coördinatoren besteden veel tijd aan het contact met de zorgvragers, de 
mantelzorgers, de vrijwilligers, en aan de matching tussen alle 3. De 
coördinatoren gaan op huisbezoek voor intake van de zorgvragers en 
mantelzorgers. De vrijwilligers worden geselecteerd met een uitgebreide 
sollicitatieprocedure. Het contact tussen beide wordt geëvalueerd en door 
het jaar heen gemonitord. Ook de mantelzorgers worden geadviseerd in hoe 
zij hun respijttijd het beste kunnen besteden. Dit draagt allemaal bij aan een 
veilige, verantwoorde, passende en uiteindelijk vertrouwde zorgsituatie. Dit 
is gunstig voor het effect van de geboden respijtzorg.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. Resumerend 
 

Ervaringen deelnemers informele respijtzorg  
 
� 15 mantelzorgers die gebruik maken van informele respijtzorg van 

Markant zijn geïnterviewd. 

� Bijna alle deelnemers verlenen dagelijks mantelzorg aan een van de 
kinderen of partner. De mantelzorg wordt gemiddeld 13 jaar gegeven. 

� Naast de mantelzorg hebben de meeste deelnemers geen betaald werk 
of andere verplichtingen.  

� Deelnemers werden op hoogte gesteld via begeleiders van andere 
organisatie, andere ouders en kennissen of via een gesprek bij Markant. 
De meerderheid was vooraf niet bekend met respijtzorg. Zowel zijzelf 
als hun omgeving stonden er positief tegenover. 

� Redenen voor gebruik van informele respijtzorg zijn: zelf meer 
aandacht kunnen geven aan andere kinderen, tijd voor zichzelf, meer 1 
op 1 aandacht (van de vrijwilliger) voor een ander kind in het gezin en 
dat de zorgvrager meer leuke dingen kan doen.  

� Ruim de helft van de deelnemers voelt zich tamelijk- of zeer zwaar tot 
overbelast doordat ze al voor lange tijd zorgen en ze uitgeput zijn. 
Andere deelnemers zien de zorg niet als een belasting, maar als iets wat 
je doet voor je naaste.  

� Bijna iedereen herkent zich in het begrip mantelzorger, maar vindt het 
moeilijk om zichzelf ook echt een mantelzorger te noemen.  

� De meeste deelnemers krijgen pas een jaar of korter respijtzorg.  

� De meeste deelnemers zijn tevreden over de vrijwilligers en vinden dat 
ze een goede houding hebben. Zij hebben het gevoel dat hun naaste in 
goede handen is. 

Tips/ wat kan anders?  

• Meer respijthuizen, waar mensen een weekend naar toe 
kunnen.  

• Meer dan de 4 uur in de week. ‘Ja, voor sommige situaties denk 
ik: daar kan wel 3/4 keer in de week iemand komen.’  

• Makkelijker taalgebruik; mantelzorg en informele respijtzorg 
blijven begrippen die men keer op keer moet uitleggen.  

• Vrijwilligers ook bij mensen zonder mantelzorgers inzetten. 
• Betere samenwerking met formele organisaties. 
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� Er is af en toe contact met Markant en deelnemers kunnen dan hun 
positieve en negatieve ervaringen kwijt. 

� Bijna alle deelnemers voelen zich geholpen door de komst van een 
vrijwilliger en zijn hier tevreden tot zeer tevreden over. 

� De tijd wordt door de deelnemers besteed aan andere kinderen, 
huishouden of rust moment. Ondersteuning wordt gezien als 
adempauze waarbij ze de zorg even kunnen loslaten. 

� De respijtzorg heeft in bijna alle gevallen een positief effect op de 
belasting van de mantelzorger.  

� Ook de naaste heeft baat van de vrijwilliger. Naasten hebben nieuwe 
ervaringen opgedaan, maar geen nieuwe contacten.  

� Een aantal deelnemers heeft behoefte aan een extra- of een nieuwe 
vrijwilliger doordat ze meerdere kinderen hebben met een beperking. 
Ook zouden ze graag willen dat de vrijwilliger langer komt of vaker in 
de week.  

� Er is behoefte aan meer (professionele) hulp.  

 
Ervaring professionals informele respijtzorg 
 
� Deelnemers komen bij respijtzorg uit door gesprekken met Markant, 

begeleiders van andere organisaties en andere ouders/kennissen.  

� Respijtzorg wordt in principe aangeboden aan iedereen die 
mantelzorger is.  

� Respijtzorg wordt uitgevoerd door reguliere vrijwilligers, studenten en 
stagiaires.  

� Aanvragen worden complexer en nemen toe in aantal. Aanwas 
vrijwilligers blijft achter.  

� Bij mantelzorgers heerst er een taboe op mantelzorg(ondersteuning). 
Maar ook op sommige ziektes, waardoor ze hun huis niet open willen 
stellen voor vreemden.  

� De term is onbekend bij mantelzorgers en professionals. Persoonlijk 
contact met beiden zorgt voor bekendheid en daarmee een stijging van 
het aantal aanmeldingen.  

� Mantelzorgers en zorgvragers vinden het moeilijk de zorg los te laten 
en vreemden toe te laten.  

� Aantal vrijwilligers is momenteel beperkende factor in het bieden van 
respijtzorg.  

� Volgens professionals is de gemiddeld belaste mantelzorger redelijk 
goed geholpen.  

� Samenwerking informele en formele zorg blijft achter door gebrek aan 
tijd bij beide partijen. Daardoor blijven ook de doorverwijzingen achter.  

� Deelnemers ervaren een positief effect op de belasting door 
mantelzorg.  
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4.2. Respijtzorg in het algemeen  
 

4.2.1. Ervaringen van deelnemers  
 

Over wie gaat deze paragraaf? 
 
In de Vragenlijst Mantelzorgcadeau 2017 is gevraagd of degene aan wie men 
mantelzorg verleent (de zorgvrager) de afgelopen 12 maanden gebruik heeft 
gemaakt van 1 of meerdere vormen van respijtzorg. Daarbij werd 
onderscheid gemaakt tussen: dagopvang of dagbesteding, vrijwilliger of 
oppas die de hulp even overneemt en nachtopvang of logeervoorziening. De 
vraag is alleen gesteld als de zorgvrager in Amsterdam woont. In totaal 
geven 53 van de 257 respondenten hierop een positief antwoord. 
 

 
Van de 53 zorgvragers hebben 36 gebruik gemaakt van dagopvang of 
dagbesteding. Veel verschillende organisaties zijn genoemd zoals: AOC de 
edelsteen, Handwerkclub Vegastraat, Schouw Amsterdam Noord, Polak 
huis en Philadelphia zorgboerderij Hogerlust.  
 

 “Evean dagbesteding bestaat uit diverse activiteiten: muziek 
luisteren, spelletjes, verhalen vertellen over vroeger.” 
 
“Cordaan logeerhuis, Dunya Zorggroep, Alphons Laudy school voor 
dagelijkse dag opvang.” 
 

19 zorgvragers hebben respijtzorg gehad in de vorm van een vrijwilliger of 
oppas, via een organisatie zoals Dynamo, algemene hulpdienst 
Buitenveldert en Hof van Sloten of iemand vanuit het eigen netwerk, die de 
hulp even over heeft genomen.  
 

“Oppas ter ontlasting van de ouders.” 
 

“Via stichting Humanitas wordt hulp geboden voor het bijhouden 
van de tuin. Verder heeft een maatje regelmatig contact om iets 
leuks te doen.” 

 
8 zorgvragers hebben gebruik gemaakt van de nachtopvang of 
logeervoorziening in bijvoorbeeld het Sarphatiehuis en het logeerhuis van 
Cordaan.  
 

“Moeder woont in kleine groep, met 5 andere demente bejaarden.” 
 

De meeste respondenten (43 van de 53) zijn tevreden of zeer tevreden over 
de verschillende vormen van respijtzorg waarvan de zorgvrager gebruik 
maakt. Zij geven aan dat er goede en professionele hulp wordt geboden en 
dat de zorgvragers het fijn vinden om via de geboden hulp samen te zijn met 
andere mensen.  
 

“Zus heeft een doel en ontmoet anderen.” 
 

“Wordt goed verzorgd en goede communicatie tussen zorginstelling 
en familie.” 
 
“Mijn moeder is bijna 83 en vindt samen eten in het buurthuis erg 
gezellig zou ze wel vaker willen.” 

 
Een aantal respondenten (10 van de 53) geeft aan neutraal te zijn over de 
geboden hulp. Als redenen worden genoemd dat de zorgvrager niet op haar 
plek was, de vrijwilligers snel afhaakten en dat de respondent graag zou 
willen zien dat er meer en afwisselende activiteiten worden ondernomen.  
 
Het geven van mantelzorg kan als erg belastend worden ervaren door 
mensen. Voor hen is de zorg voor een ander zwaar en moeilijk vol te houden. 
Dit geldt ook voor de meerderheid van de 53 respondenten die gebruik 
hebben gemaakt van één of meerdere vormen van respijtzorg. 22 
respondenten geven aan zich enigszins belast voelen, 11 respondenten 
voelen zich tamelijk zwaar belast, 6 respondenten voelen zich zeer zwaar 
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belast en 2 respondenten voelen zich overbelast en kunnen de zorg bijna 
niet volhouden. Een aantal respondenten ervaart deze zorg minder als een 
belasting. 12 respondenten geven aan zich niet of nauwelijks belast te voelen 
door de zorg van een ander.  
Door de geboden hulp is de last van het zorgen bij 9 respondenten veel 
minder geworden. De dagelijkse zorg is komen te vervallen en de geboden 
hulp geeft meer rust en werkt ontlastend.  
Voor 24 respondenten is de last van het zorgen enigszins minder geworden. 
Door de geboden hulp hoeven de respondenten minder zorg te verlenen aan 
de zorgvrager, maar de mentale zorg blijft wel. Respondenten geven aan het 
fijn te vinden dat ze door de geboden hulp een beetje ruimte en tijd voor 
zichzelf hebben, maar dat de zorg wel zwaar is wanneer de geboden hulp 
weg is.  
 

“Minder vaak bij moeder langs.” 
 

“Blijft zware belasting wanneer thuis.” 
 
20 respondenten geven aan dat de zorg niet minder is geworden door de 
geboden hulp. De zorg blijft bij de respondenten liggen en ze zouden graag 
meer hulp willen ontvangen .  
 

“Dagen thuis geeft grote zorgen.” 
 

“Nog veel meer hulp nodig.” 
 

4.2.2. Behoefte aan respijtzorg  
 
Van de 205 respondenten die aangeven dat de zorgvrager de afgelopen 12 
maanden geen gebruik heeft gemaakt van respijtzorg, hebben 23 
respondenten daar wel behoefte aan gehad. 6 respondenten hadden graag 
ondersteuning gehad in de vorm van dagopvang of dagbesteding, 18 
respondenten hadden behoefte aan een vrijwilliger of oppas die de hulp 
even overneemt en 1 respondent geeft aan dat het fijn was geweest als er 

een nachtopvang of logeervoorziening ter beschikking was geweest in het 
afgelopen jaar.  
 
De respondenten geven verschillende redenen waarom zij geen gebruik 
hebben gemaakt van respijtzorg:  

 
-De persoon die ik help wilde dit niet: 12 respondenten 
-Ik wist niet hoe of waar deze ondersteuning te krijgen: 9 respondenten 
-De persoon die ik help komt hier niet voor in aanmerking: 3 respondenten 
-Het was te duur: 3 respondenten  
-Ik was er nog niet aan toe gekomen: 3 respondenten 
-Er was geen goede ondersteuning beschikbaar: 2 respondenten 
-Geen reden: 1 respondent  

 
 

4.2.3. Resultaten AGM Vervolg vragenlijst 
 
Ook in AGM vervolg vragenlijst is een aantal vragen opgenomen over het 
gebruik en de behoefte aan respijtzorg. We vinden hier vergelijkbare 
antwoorden als bij de Vragenlijst Mantelzorgcadeau. Van de 339 
respondenten geven 63 respondenten aan dat de persoon aan wie zij de 
meeste mantelzorg verlenen in de afgelopen 12 maanden weleens gebruik 
heeft gemaakt van respijtzorg:  

• dagopvang / dagbesteding (45x) 
• vrijwilliger of oppas die hulp even overneemt (21x) 
• nachtopvang of logeervoorzienig (11x) 

 
In figuur 3 is te zien dat de meesten daar terecht zijn gekomen via een 
zorgaanbieder zoals thuiszorg, wijkverpleging, GGZ, na een 
ziekenhuisopname of via vluchtelingenwerk (28x). Ook via vrienden, 
bekenden, buren en familie wordt vaak genoemd (12x). 8 respondenten zijn 
bij respijtzorg terecht gekomen via de huisarts en 8 via de gemeente. 6 
respondenten geven aan dat zij lang op internet op zoek geweest zijn. In 2 
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gevallen woonde degene voor wie men zorgt al langer in een instelling (GGZ, 
gezinsvervangend tehuis).  
 
 

 
Figuur 3. Hoe men terecht is gekomen bij respijtzorg (AGM Vervolg 
vragenlijst; N=63). 
 
Van de 239 respondenten die de vraag beantwoorden of men in het 
afgelopen jaar behoefte heeft gehad aan respijtzorg, geven 42 
respondenten een bevestigend antwoord. Zij hadden behoefte aan: 

• dagopvang / dagbesteding (25x) 
• vrijwilliger of oppas die hulp even overneemt (17x) 
• nachtopvang of logeervoorzienig (9x) 

 
Relatief de meeste behoefte blijkt aanwezig te zijn bij respondenten die al 
gebruik maken van respijtzorg: 37% van hen had behoefte aan extra 
respijtzorg, versus 12% van de respondenten die (nog) geen gebruik maken 
van mantelzorg. Als redenen waarom zij geen gebruik maken van extra 
respijtzorg noemen zij: 

 

-De persoon die ik help wilde dit niet: 6 respondenten 
-Ik wist niet hoe of waar deze ondersteuning te krijgen: 6 respondenten 
-Er was geen goede ondersteuning beschikbaar: 6 respondenten 
-Ik wist niet dat dit aanbod bestaat: 5 respondenten 
-Het was te duur: 3 respondenten  
-De persoon die ik help komt hier niet voor in aanmerking: 2 respondenten 
-Ik had geen tijd/energie om dit uit te zoeken: 1 respondent 
-Anders: 4 respondenten  

 
Andere redenen die genoemd werden waren dat men uiteindelijk toch 
andere zorg gevonden heeft. 1 respondent noemt bescheidenheid. Anderen 
geven toelichting bij hun antwoord.  
 

“Ik zoek naar logeeropvang voor ruim een week in de zomer-
vakantie. Die lijkt er niet te zijn. De beschikbare logeer-mogelijkheid 
heet RESPIJTZORG/CRISISOPVANG. Crisisopvang is er uitsluitend 
voor Crisis en is niet van te voren te plannen.” 
 

 

4.2.4. Resumerend 
 

Vragenlijst Mantelzorgcadeau 
 
� 1 op de 5 respondenten van de Vragenlijst Mantelzorgcadeau maakte 

het afgelopen jaar gebruik van respijtzorg in Amsterdam. Met name 
dagopvang/dagbesteding en vrijwilliger/oppas worden vaak genoemd. 

� Deze respondenten zijn tevreden of zeer tevreden over de respijtzorg. 1 
op de 3 voelt zich zwaar tot overbelast. Voor ruim de helft van hen is de 
last van het zorgen door de respijtzorg veel of enigszins minder 
geworden.  

� 1 op de 10 respondenten maakt geen gebruik van respijtzorg maar 
heeft daar wel behoefte aan. Men heeft vooral behoefte aan een 
vrijwilliger of oppas. 

0 5 10 15 20 25 30

Anders

Via poster, folder, ander voorlichtingsmateriaal

Via vrienden, bekenden, buren

Via het financiële inloopspreekuur, maatschappelijk

werk, sociale raadslieden

Via de gemeente

Via een andere zorgaanbieder (thuiszorg,

wijkverpleging, GGZ etc.)

Mijn huisarts heeft mij doorverwezen
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AGM Vervolgonderzoek 
 
� 1 op de 5 respondenten van het AGM Vervolgonderzoek maakte het 

afgelopen jaar gebruik van respijtzorg . Vooral dagopvang / 
dagbesteding en vrijwilliger/oppas worden vaak genoemd. 

� De meesten zijn via een zorgaanbieder bij respijtzorg terecht gekomen.  

� 1 op 8 respondenten heeft behoefte aan (meer) respijtzorg. Relatief de 
meeste behoefte is aanwezig bij respondenten die al gebruik maken 
van respijtzorg. Zij hebben behoefte aan méér respijtzorg. 

� De belangrijkste reden om geen gebruik te maken van respijtzorg zijn: 
- Wist niet hoe of waar ondersteuning te krijgen 
- Zorgvrager wilde dit niet  
- Er was geen goede ondersteuning beschikbaar  
- Ik wist niet dat dit aanbod bestaat  
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5. MANTELZORGERS DIE GEEN GEBRUIK MAKEN 

VAN AANBOD  
 
De gemeente en de stadsdelen hebben een taak in het ondersteunen van 
mantelzorgers, onder andere zodat zij niet overbelast raken. Niet alle 
mantelzorgers hebben deze ondersteuning nodig of hebben daar behoefte 
aan. Uit SCP onderzoek blijkt ook dat in veel gevallen de ondersteuning 
(vanuit gemeente) pas in beeld komt als mensen al overbelast zijn [8]. 
Degenen die ondersteuning nodig hebben, beseffen vaak onvoldoende dat 
dit mogelijk is. Op basis van gebruik en behoeften onderscheiden we 4 
groepen mantelzorgers (figuur 4). 
 

 
Figuur 4. Kwadrant gebruik en behoefte aan mantelzorgondersteuning. 
 
Voorgaande hoofdstukken beschreven de gebruikers van 
mantelzorgondersteuning (kwadranten 1 en 2). In dit hoofdstuk focussen we 
op de mantelzorgers die (nog) geen gebruik maken van 
mantelzorgondersteuning. Paragraaf 5.1 beschrijft de kwadranten 3 en 4. 

Paragraaf 5.2 gaat in op kwadrant 4, de mantelzorgers die geen gebruik 
maken van aanbod, maar daar wel behoefte aan hebben. Paragraaf 5.3 gaat 
in op kwadrant 3, de situatie van mantelzorgers die geen gebruik maken van  
én geen behoefte hebben aan ondersteuning. 
 
 

5.1. Gezondheid en kenmerken niet gebruikers 
 
Uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 blijkt dat 9% van de 
volwassen Amsterdammers minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent 
en/of gedurende ten minste 3 maanden. De overgrote meerderheid (92%) 
van hen maakt géén gebruik van het ondersteunings-aanbod voor 
mantelzorgers [1]. In dit hoofdstuk kijken we naar de situatie van deze groep 
mantelzorgers, wie zijn zij (5.1.1), hoe ziet hun mantelzorgsituatie eruit 
(5.1.2), wat is hun draagkracht (5.1.3), en in hoeverre voelen zij zich 
(over)belast (5.1.4). Alle genoemde cijfers zijn afkomstig van de AGM 2016 
en zijn representatief voor de Amsterdamse bevolking van 19 jaar en ouder. 
In paragraaf 5.1.5 wordt de situatie van de mantelzorgers beschreven 
anderhalf jaar later. In 5.1.6 volgt een puntsgewijze samenvatting. 
 

5.1.1. Sociaal demografische kenmerken 
 
Uit de analyse van de AGM blijkt dat 92% van de mantelzorgers geen 
gebruik maakt van een vorm van mantelzorgondersteuning. Deze groep 
mantelzorgers bestaat voor het grootste gedeelte uit vrouwelijke 
mantelzorgers. Zie tabel 2. De meeste mantelzorgers zitten in de 
leeftijdscategorie van 50 tot 64 jaar (42%). Bijna twee derde van hen is van 
Nederlandse afkomst. De meeste mantelzorgers die geen gebruik maken 
van mantelzorgondersteuning hebben een hoog opleidingsniveau (HBO, 
WO) en het gestandaardiseerd huishoudinkomen ligt relatief hoog. Ruim 
een kwart van deze mantelzorgers heeft een huishoudinkomen van meer 
dan €35.100 per jaar. Relatief de meeste van de mantelzorgers die geen 
gebruik maken van ondersteuningsaanbod komen uit Zuid (21%) en de 
minste uit Zuidoost (8%). 



 
MANTELZORGERS DIE GEEN GEBRUIK MAKEN VAN AANBOD -  62 

Tabel 2. Sociaal demografische kenmerken mantelzorgers die géén gebruik 
maken van mantelzorgondersteuning. 

 
 

5.1.2. Mantelzorgsituatie 
 
Mantelzorgers die geen gebruik maken mantelzorgondersteuning zorgen 
voor verschillende naasten. De helft van de mantelzorgers zorgt voor zijn of 

haar (schoon) ouders (51%). Anderen zorgen voor buren/vrienden/kennissen 
(21%), familieleden (17%), echtgenoot/partner (13%) en voor hun kinderen / 
schoondochter of –zoon (11%). 1 op de 5 zorgvragers woont in hetzelfde huis 
als de mantelzorger (20%). Ruim een derde van de zorgvragers woont 
binnen een straal van 5 km van de mantelzorger (36%), maar de meeste 
zorgvragers wonen op of verder dan 5 km afstand van de mantelzorger 
(49%). Gemiddeld geeft men 12 uur per week mantelzorg, maar de variatie is 
groot. Een kwart van de mantelzorgers geeft 1 á 2 uur per week mantelzorg 
(26%). De helft van de mantelzorgers geeft tussen de 3 t/m 5 uur (26%) en 6 
t/m 10 uur (25%) mantelzorg per week. En 12% van de mantelzorgers geeft 
meer dan 21 uur per week mantelzorg, waarvan 1,5% full time.  
 

5.1.3. Factoren die van invloed zijn op draagkracht 
 
De draagkracht is niet bij alle mantelzorgers gelijk. Met draagkracht wordt 
bedoeld de belastbaarheid, dat wat de mantelzorger aan kan. Bepalende 
factoren voor draagkracht zijn onder andere: de voldoening die het zorgen 
geeft, de steun van de omgeving en de waardering die de mantelzorger 
krijgt. Als draagkracht en draaglast niet in balans zijn, kan dit tot 
overbelasting leiden. In deze paragraaf beschrijven we de mate van ervaren 
belasting, de gezondheid van de mantelzorgers, eenzaamheid, regie eigen 
leven en de financiële situatie waarin deze groep mantelzorgers verkeerd. 
 
Ervaren belasting  
Het grootste deel (84%) van de mantelzorgers die geen gebruik maakt van 
mantelzorgondersteuning, voelt zich ‘niet of nauwelijks’ of ‘enigszins’ belast 
door de zorg voor een ander; 16% geeft aan zich ‘tamelijk zwaar’, ‘zeer 
zwaar’ of ‘overbelast’ te voelen. Er is geen samenhang tussen het gebruik 
van het ondersteuningsaanbod en de belasting die mantelzorgers ervaren.[1] 
  
Gezondheid, eenzaamheid en regie eigen leven 
Als mantelzorgers zelf gezondheidsproblemen ervaren kan dat de 
mantelzorg extra belastend maken. Van de andere kant kunnen lichamelijke 
en psychische klachten ook een signaal van overbelasting zijn. 

Sociaal-demografische kenmerken

Geslacht Man

Vrouw 

39 %

61 %

Leeftijd 19-34 jaar 

35-49 jaar

50-64 jaar 

65-74 jaar

75 +

18 %

22 %

42 %

13 %

5 %

Herkomst Nederland

Marokko, Turkije, Suriname

Overige niet-westerse landen

Overige westerse landen 

63 %

13 %

9 %

15 %

Opleidingsniveau Laag (LO)

Midden 1 (MAVO,LBO)

Midden 2 (MBO,HAVO,VWO)

Hoog (HBO,WO)

3 %

17 %

21 %

59 %

Gestandaardiseerd 

huishoudinkomen in kwintielen

0 tot 20% (max €16.100)

20 tot 40% (max €21.300)

40 tot 60% (max €27.200)

60 tot 80% (max €35.100)

80 tot 100% (> €35.100)

19 %

21 %

16 %

16 %

28 %

Stadsdeel Centrum 

West 

Nieuw-West (incl. Westpoort)

Zuid

Oost

Noord 

Zuidoost

12%

17 %

18 %

21 %

15 %

10 %

8% 
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In figuur 5 wordt de gezondheid, eenzaamheid en eigen regie van de 
mantelzorgers zonder ondersteuning in beeld gebracht en vergeleken met 
de volwassen Amsterdamse bevolking van 19 jaar en ouder. De verschillen 
zijn niet statistisch getoetst. 
 
Figuur 5 laat zien dat ruim een kwart (27%) van deze mantelzorgers hun 
gezondheid als minder dan goed ervaart. Dit komt redelijk overeen met het 
gemiddelde van de stad Amsterdam (24%). Bij 27% van deze mantelzorgers 
zijn door een arts 2 of meer chronische aandoeningen vastgesteld. Dit is iets 
hoger dan gemiddeld in de Amsterdam (21,5%). Mobiliteitsbeperkingen 
komen relatief weinig voor (4%). Iets minder dan de helft (49%) van de 
mantelzorgers rapporteert matige tot ernstige psychische klachten. Dit is 
hetzelfde als het gemiddelde percentage onder Amsterdamse volwassenen 
(49%). 
 

 
Figuur 5. Factoren die van invloed kunnen zijn op de draagkracht  

Van de mantelzorgers zonder mantelzorgondersteuning is 12% ‘ernstig’ of 
‘zeer ernstig eenzaam’ en ervaart 11 % weinig regie over het eigen leven. 
Gekeken naar de gemiddeldes van Amsterdam komen deze percentages 
redelijk overeen.  
 
Andere verplichtingen  
De combinatie van mantelzorg met andere verplichtingen zoals werk of een 
gezin kunnen extra belastend zijn voor de mantelzorger. Of verschillende 
rollen elkaar belemmeren of aanvullen hangt samen met de fysieke en 
psychische mogelijkheden van de mantelzorger [2].  
 
Van de Amsterdamse mantelzorgers zonder mantelzorgondersteuning heeft 
77% andere verplichtingen: 39% heeft betaald werk, 30% doet 
vrijwilligerswerk en 26% heeft thuiswonende kinderen. 
 
Financiële situatie: rondkomen. 
Als laatste is er gekeken naar de mate waarin de mantelzorgers moeite 
hebben met het rondkomen van het huishoudinkomen in de afgelopen 12 
maanden. De meeste mantelzorgers zonder mantelzorgondersteuning 
geven aan hier ‘geen enkele moeite’ mee te hebben of ‘geen moeite, maar 
wel opletten op uitgaven’. 1 op de 3 heeft aangegeven hier wel ‘enige’ of 
zelfs ‘grote moeite’ (29%) mee te hebben.  
 

5.1.4. Verloop in de tijd 
 
Voor dit onderzoek zijn de mantelzorgers benaderd die in de AGM aangaven 
geen gebruik te hebben gemaakt van het ondersteuningsaanbod voor 
mantelzorgers. Bijna 1 op 3 bleek 1,5 jaar later geen mantelzorg meer te 
verlenen (102/328). In figuur 6 is te zien dat de belangrijkste reden was het 
overlijden van de zorgvrager (59). Andere redenen waren vooral opname in 
een verzorgingshuis of andere instelling (8) en verhuizing van degene 
waarvoor men zorgde (2). 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Weinig eigen regie 

Ernstige eenzaamheid

Matig of ernstige 
psychische klachten 

Mobileitsbeperking

Gezichtsbeperking

Gehoorbeperking

2 of meer chronische 
aandoeningen

Ervaren gezondheid 
minder dan goed 

Mantelzorgers zonder 
mantelzorgondersteuning

Gemiddelde stad Amsterdam 
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Figuur 6. Redenen waarom men geen mantelzorg meer verleent (N=102) 
 
Ook blijkt een deel van deze mantelzorgers ondertussen wel gebruik te 
maken van ondersteuningsaanbod: 108 van de 339 mantelzorgers die eerder 
aangaven geen gebruik te maken van mantelzorgondersteuning, maken 
daar nu wel gebruik van. 62 respondenten hebben het afgelopen jaar van 
één of meer vormen van respijtzorg gebruik gemaakt en 58 van een andere 
vorm van mantelzorgondersteuning. 
 
Meest gebruikte vormen van mantelzorgondersteuning zijn: emotionele 
steun, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek met een mantelzorg coach 
of maatschappelijk werker (17x), materiële en/of financiële 
tegemoetkoming, bijvoorbeeld parkeerontheffing, reiskostenvergoeding of 
een pgb (ccx), lotgenotencontact (dx), trainingen, cursus, 
informatiebijeenkomst (8x) en gesprekken met bijvoorbeeld een 
maatschappelijk werker, sociaal juridische raadsleden, financieel spreekuur, 
mantelzorg coach (7x).  

 
Knelpunten die genoemd worden zijn onder andere 
 

“Parkeerontheffing krijg ik niet, omdat ik de chauffeur ben. Ik moet 
mijn man maar afzetten en rondjes rijden. Dat hij dan gaat 
weglopen gelooft de beoordelaar niet.” 
 
“De mantelzorgtrainingen worden alleen overdag gegeven met een 
volledige baan lukt het niet. Ik zou ze graag bij willen wonen.” 

 
De reden dat men nu wel gebruik maakt van mantelzorgondersteuning is 
meestal omdat er iets in de situatie veranderd is. De situatie van degene 
voor wie men zorgt is bijvoorbeeld verergerd (18x), de respondent is zelf ziek 
geworden (8x) of het werd steeds moeilijker om de verantwoordelijkheden 
te combineren (4x). In 8 gevallen was er niets veranderd. 
 

“ik merk dat ik zelf moet leren er anders mee om te 
gaan(assertiever) en het verlies te verwerken.” 

 
“Ik heb eindelijk, na heel veel zoeken ondersteuning gevonden via 
internet.” 
 

7 respondenten gaven aan dat zij in 2016 ook al gebruik maakten van 
mantelzorgondersteuning. 
 

5.1.5. Resumerend 
 
� 92% van de mantelzorgers in Amsterdam ontvangt geen 

mantelzorgondersteuning.  

� De typische mantelzorger zonder ondersteuning is een vrouw, van 
Nederlandse afkomst in de leeftijd van 50-64 jaar. De meerderheid is 
hoog opgeleid en ruim een kwart heeft een hoog inkomen.  
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� Gemiddeld geeft men 12 uur mantelzorg per week, maar de onderlinge 
verschillen zijn groot. Bij een kwart gaat het om 1 of 2 uur per week, en 
1,5% geeft full time mantelzorg.  

� Driekwart heeft naast de mantelzorg nog andere verplichtingen zoals 
werk (39%), thuiswonende kinderen (26%) en/of vrijwilligerswerk (30%). 

� De meeste mantelzorgers zonder ondersteuning voelen zich ‘niet’ of 
‘nauwelijks’ belast en ervaren de eigen gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer 
goed’. Wel ervaart de helft matige of ernstige psychische klachten  

� 1 op de 10 mantelzorgers zonder ondersteuning ervaart weinig regie 
over het eigen leven. 1 op de 3 heeft ‘enige’ of zelfs ‘grote moeite’ met 
rondkomen van het huishoudinkomen. 

� Onderzoek 1,5 jaar later laat zien dat 1 op de 3 mantelzorgers die eerder 
geen gebruik maakten van mantelzorgerondersteuning, dat nu wel 
doen. Meest genoemde redenen zijn dat de situatie van de zorgvrager 
is verergerd of dat de mantelzorger zelf ziek is geworden.  

� 1 op de 3 geeft 1,5 jaar later geen mantelzorg meer. Meest genoemde 
redenen zijn het overlijden van de zorgvrager of opname in 
verzorgingshuis of andere instelling. 

 

5.2. Geen gebruik maar wel behoefte 
 
De meeste Amsterdamse mantelzorgers maken geen gebruik van het 
aanbod aan mantelzorgondersteuning. Om inzicht te krijgen in hun wensen 
en behoeftes en de noodzaak tot ondersteuning, is een deel van hen 
benaderd voor deelname aan een enquête. Van de 339 mantelzorgers die de 
vragenlijst invulden, gaven 67 aan dat zij geen gebruik hebben gemaakt van 
ondersteuningsaanbod, maar daar wel behoefte aan hadden. In deze 
paragraaf beschrijven we de kenmerken van deze respondenten, hun 
mantelzorgsituatie, de mate van belasting die zij ervaren, factoren die van 
invloed zijn op hun draagkracht, de behoefte aan mantelzorgondersteuning 
en de drempels die zij ervaren hebben in het gebruik van het aanbod.  
 

5.2.1. Sociaal demografische kenmerken 
 
Uit het AGM Vervolgonderzoek kwamen 67 respondenten naar voren die 
geen gebruik maken van mantelzorgondersteuning maar hier wel behoefte 
aan hebben. Deze groep respondenten bestaat uit 38 vrouwen en 27 
mannen. De gemiddelde leeftijd is 62 jaar. De meeste van deze 
respondenten hebben een Nederlandse nationaliteit (49). De overige 
respondenten komen uit Suriname (3), Marokko (2) en andere landen (10). 
Iets meer dan de helft van de respondenten (29) geeft aan betaald werk te 
hebben naast het geven van mantelzorg. Gemiddeld werken deze 29 
respondenten 33 uur per week.  
 
Door oversampling van de AGM in de bevolking van 65 jaar en ouder, 
hebben er relatief meer ouderen de vragenlijst ingevuld. Alle data en 
uitspraken zijn dan ook niet representatief voor de gehele groep 
mantelzorgers, maar alleen voor de mantelzorgers die de vragenlijst hebben 
ingevuld.  
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5.2.2. Mantelzorgsituatie  
 
De respondenten met een onvervulde ondersteuningsbehoefte verlenen 
gemiddeld 18,5 uur mantelzorg aan 1 of meerdere naasten. Deze mantelzorg 
wordt door twee derde van de respondenten verleend aan hun partner (20x) 
en aan de (schoon) ouders (24x). Andere naasten waarvoor gezorgd wordt 
zijn een minderjarig kind (5x), een meerderjarig kind (2x), een ander 
familielid (8x) en een vriend(in), buur of kennis (8x). De meeste 
respondenten verlenen mantelzorg aan 1 naaste (46).De overige 
respondenten verlenen mantelzorg aan 2 (14) of aan meer dan 2 naasten (7). 
Hoelang de mantelzorg al wordt gegeven is verschillend: 3 van de 64 
respondenten geven tussen de 3-12 maanden mantelzorg, 22 respondenten 
tussen 1-5 jaar, 21 respondenten tussen de 5-10 jaar en 21 respondenten al 
langer dan 10 jaar. Ongeveer een derde van de zorgvragers woont in 
hetzelfde huis als de mantelzorger (23). De overige zorgvragers wonen 
binnen een straal van 5 km (21) of verder dan 5 km van de mantelzorger (22).  
 
Beperkingen of problematiek  
Er zijn verschillende beperkingen en/of problematiek waar de zorgvragers 
last van hebben. De meeste zorgvragers hebben last van een langdurige 
lichamelijke beperking (35x) en/of van ouderdom (29x). 17 respondenten 
geven aan dat de zorgvrager last heeft van een psychisch probleem en nog 
eens 17 respondenten geven aan dat er sprake is van dementie of problemen 
met het geheugen. Overige beperkingen en/of problematiek zijn 
verslavingsproblematiek(5x), tijdelijke lichamelijke beperking(4x), 
verstandelijke beperking(5x) en terminale ziekte(4x).  
 
Door de respondenten worden er verschillende soorten hulp of zorg 
geboden. In figuur 7 is te zien wat voor soort hulp of zorg de respondenten 
bieden. 22 respondenten geven aan dat ze deze zorg vaak onverwachts 
moeten bieden en 8 respondenten moeten dit heel vaak onverwachts doen. 
De meeste respondenten (28) geven aan dat ze maar soms onverwachts 
hulp moeten bieden en in 8 gevallen komt dit zelden of nooit voor.  
 

 
Figuur 7. Soorten hulp en zorg die respondenten bieden met onvervulde 

behoefte aan mantelzorgondersteuning (n=67). 
 
 
Driekwart van de respondenten met een onvervulde 
ondersteuningsbehoefte staat er niet alleen voor. Degene aan wie men 
mantelzorg verleent, ontvangt ook hulp thuis van familie, vrienden of 
vrijwilligers (18 /63) en/of van professionals of beroepskrachten zoals 
thuiszorg en wijkverpleging (20/63). Bij 9 respondenten verblijft de 
zorgvrager in een beschermde woonvorm of instelling. 10 respondenten 
noemen nog andere vormen van hulp zoals huishoudelijke hulp die men zelf 
betaalt, tuinman, GGD, Mentrum en coaches. Ook helpen buren, vrienden of 
familie met klusjes of als het nodig is. 
 

“Als ik een enkele keer alleen naar het buitenland reis heb ik een 
vriendin die erg op mijn moeder is gesteld - zij legt dan een bezoekje 
af en doet boodschappen indien nodig.” 
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Een kleine meerderheid van de respondenten (37 van de 64) vindt dat de 
degene aan wie men mantelzorg verleent al met al voldoende hulp krijgt. 
 

5.2.3. Factoren die van invloed zijn op draagkracht 
 
Ervaren belasting  
We vroegen de 67 mantelzorgers die geen gebruik maken van ondersteuning 
maar hier wel behoefte aan hebben, in hoeverre zij zich belast voelen door 
de mantelzorg en wat voor hen het meest belastend is (was).  
 
31 van de 67 respondenten geven aan tamelijk belast tot overbelast te zijn. 
30 respondenten voelen zich enigszins belast. 6 mantelzorgers zijn niet of 
nauwelijks belast.  
 
De respondenten geven aan dat ze het meest belastend vinden de balans te 
bewaken tussen zorg, werk, het eigen gezin, vrienden, hobby’s en vakanties.  
 
Ook de emotionele belasting wordt als zeer belastend ervaren.  
 

“De voortdurende angst, dat er iets erg zou gebeuren. Het gaf een 
rot gevoel, dat mijn moeder zich eenzaam voelde; ze zou graag in 
een bejaardentehuis gezeten hebben, te midden van lotgenoten.” 

 
Dat de mantelzorgers dag en nacht klaar (moeten) staan wordt ook als zeer 
belastend ervaren.  
 

“Wij werden soms meerdere keren overdag en ‘s nachts gebeld. Dan 
was het weer om haar naar het ziekenhuis te brengen wat niet nodig 
was of om boodschappen te doen voor dingen die reeds in het huis 
aanwezig waren. Soms belde zij tussen de 10 en 20 keer per dag.” 
 

De relatie met de zorgvrager is soms moeizaam en kan op die manier ook 
bijdragen aan de belasting van de mantelzorger.  
 

“Ondanks de zorg mijn moeder krijgt, is zij heel depressief en 
ongelukkig. Als ik bij haar ben, is zij boos en werkt niet mee.” 

 
Verder wordt uitzichtloosheid van de zorg als belastend ervaren.  
 

“Dat het een wekelijks terugkerende zorg is voor de rest van mijn 
moeders leven. Je bent blij dat zij er nog is, maar weet dat het nooit 
minder zal worden maar alleen maar intensiever en soms heb ik er 
gewoon geen zin in.” 

 
De fysieke belasting, geen tijd voor zichzelf, vermoeid raken of zelf klachten 
krijgen worden ook genoemd als reden van de belasting.  
 
Tenslotte ervaart men het verplichte karakter van de zorg als erg belastend.  
 

“Als je er aan begint kun je er eigenlijk niet meer mee stoppen en het 
komt niet altijd uit.” 

 
In het rapport van Movisie ‘Wat werkt bij mantelzorg’ [2] worden 
risicofactoren omschreven die van invloed kunnen zijn op de ervaren 
belasting van de zorg. Een risicofactor is bijvoorbeeld ‘het gevoel altijd klaar 
te moeten staan’, ‘geen ruimte hebben voor eigen ontwikkeling’, of 
‘negatieve gevoelens ervaren over de zorgontvanger’.  
 
De mantelzorgers die geen gebruik maken van ondersteuning, maar hier wel 
behoefte aan hebben, ervaren dus meerdere van de door Movisie 
omschreven risicofactoren die tot overbelasting kunnen leiden.  
 
Positieve en negatieve ervaringen  
Positieve en negatieve ervaringen met mantelzorg kunnen van invloed zijn 
op de ervaren belasting. Mantelzorgers die bijvoorbeeld genoegdoening 
halen uit het helpen van hun naaste en een prettige verstandhouding 
ervaren met de hulpbehoevende, ervaren minder belasting wat betreft de 
zorg.  
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We vroegen aan de mantelzorgers die geen gebruik maken van de 
ondersteuning, maar hier wel behoefte aan hebben, in hoeverre zij zich 
herkennen in een aantal positieve en negatieve stellingen over mantelzorg. 
We legden ze eerst de positieve ervaringen voor. 
 
Positieve ervaringen  

- Bijna driekwart van de personen (50, n= 67) geniet van de leuke 
momenten met de persoon voor wie zij zorgen. Slechts 3 personen 
zijn het er niet mee eens.  

- Een ruime meerderheid (43) geeft aan dat het zorgen voor hun 
naaste hen een goed gevoel geeft. 20 personen staan hier neutraal 
tegenover. Slechts 3 personen herkennen zich hier niet in.  

- Meer dan de helft van de respondenten ontvangt veel waardering 
voor de hulp die ze geven (40). Slechts 8 personen zijn het hier niet 
mee eens.  

- Door het geven van hulp leert bijna de helft (32) van de 
respondenten blij te zijn met kleine dingen. Slechts 10 personen zijn 
het hier niet mee eens. 23 personen zijn het hier niet mee eens en 
niet mee oneens.  

- Ruim een derde (26) van de respondenten geeft aan dat hij/ zij en de 
persoon die ze helpen dichter bij elkaar zijn gekomen. 14 personen 
zijn het hier niet mee eens. 25 personen zijn het hier niet mee eens 
en niet mee oneens.  

 
Vervolgens vroegen we de mantelzorgers in hoeverre zij zich herkenden in 
een aantal negatieve ervaringen.  
 

Negatieve ervaringen (geordend van licht tot zwaar) 

- Iets minder dan de helft van de respondenten (30, n=67) geeft aan 
vanwege de hulp die ze geven in hun vrije tijd vaak te moe te zijn om 
iets te ondernemen. 18 respondenten geven aan hier niet mee eens 
te zijn. 17 personen staan hier neutraal tegenover.  

- Bijna driekwart van de respondenten (50) geeft aan dat de situatie 
van hun naaste hen niet los laat. Slechts 7 personen zijn het hier niet 
mee eens.  

- De helft van de respondenten heeft het gevoel erg onder druk te 
staan (34) Slechts 16 respondenten zijn het er niet mee eens.  

- Bijna driekwart van de respondenten (48) heeft het gevoel altijd 
klaar te moeten staan voor hun naaste. Slechts 9 personen zijn het 
hier niet mee eens.  

- Een vijfde van de respondenten (13) geeft aan dat ze door de zorg 
thuis of op het werk conflicten hebben gekregen. Meer dan de helft 
van de respondenten (37) zegt hier geen ervaring mee te hebben.  

 
De respondenten met een onvervulde ondersteuningsbehoefte herkennen 
zich zowel in de positieve, maar ook in de negatieve aspecten van de zorg. 
Een vijfde herkent zich zelfs in de meest negatieve ervaring Dit zijn 
risicofactoren voor overbelasting door mantelzorg [8].  
 
Competenties van mantelzorgers  
Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers soms onzeker zijn of ze op de juiste 
manier hulp geven. Deze mantelzorgers voelen zich vaker (over)belast[6].  
Een derde van de respondenten (22, n=67) met een onvervulde 
ondersteuningsbehoefte geeft aan het gevoel te hebben kennis of 
vaardigheden te missen om de hulp te geven die nodig is.  
Een ruime meerderheid (40) zegt te weten waar ze terecht kunnen met 
vragen over mantelzorg. Evenzoveel respondenten geven aan het niet 
moeilijk maar ook niet makkelijk te vinden om (meer) ondersteuning te 
vragen als ze hier behoefte aan hebben.  
 
Vanuit zorg oog voor mantelzorger 
Ongeveer een derde van de respondenten (23, n=67) geeft aan dat er 
hulpverleners waren die oog voor hen hadden. In de meeste gevallen was dit 
de eigen huisarts (10), de huisarts van de zorgvrager (9) of een andere 
hulpverlener (8). Iemand van de gemeente of het mantelzorgsteunpunt 
wordt door niemand gekozen. Bijna de helft van de respondenten (32) geeft 
aan dat er geen hulpverleners waren die oog voor hen hadden.  
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Zichzelf als mantelzorger zien  
Bijna driekwart van de respondenten (48, n=67) ziet zichzelf als 
mantelzorger. Iets minder, namelijk twee derde van de respondenten (41) 
heeft het idee dat anderen hen ook als mantelzorger zien. 
 

5.2.4. Onvervulde behoefte 
 
Van de 67 respondenten die aangeven geen gebruik te maken van 
ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, maar daar wel behoefte aan te 
hebben, hebben 19 personen behoefte gehad aan respijtzorg en 58 personen 
aan een andere vorm van mantelzorg ondersteuning. In tabel 3 is 
aangegeven aan welke vorm van ondersteuning men behoefte heeft.  
 
Bij de categorie ‘anders’ worden verschillende dingen genoemd zoals meer 
ondersteuning en begrip van de familie, handige vrijwilligers voor klusjes of 
tuin of hulp die ingezet kan worden bij bijzondere omstandigheden. 2 
respondenten geven aan dat zij graag willen dat hun ouder(s) dichterbij 
komen wonen, bijvoorbeeld in een aanleunwoning.  
 
Bijna de helft van deze groep respondenten (27 van de 67) geven aan dat 
degene aan wie men mantelzorg verleent niet voldoende hulp ontvangt. 
Men heeft voor de zorgvrager behoefte aan: 

- Hulp thuis van familie, vrienden of vrijwilligers: 6x 
- Hulp thuis van professionals of beroepskrachten (zoals thuis zorg, 

wijkverpleging): 14x 
- Verblijf in een beschermde woonvorm of instelling: 4x 
- Anders: 8x 

 
Respondenten noemen bij de categorie ‘anders’ vooral aspecten van 
kwaliteit van zorg zoals behoefte aan meer aandacht, tijd, aardiger zijn, 
beter zicht op beperkingen (bijvoorbeeld delier bij onopgemerkte 
urinewegontsteking) en meer toezicht. 
 

Tabel 3. Behoefte aan respijtzorg en andere vormen van mantelzorg-
ondersteuning bij mantelzorgers die daar geen gebruik van maken 
(N=67; bron AGM Vervolgonderzoek) 

 
 
 

5.2.5. Drempels 
 
Aan respondenten is gevraagd of iemand hen, in de periode waarin zij hulp 
gaven, weleens gewezen heeft op de mogelijkheid van 
mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld voor en adviesgesprek, hulp bij 
aanvragen, training over zorg of respijtzorg. Van de 67 respondenten die 

Type mantelzorgondersteuning. Aantal respondenten dat geen gebruik 

maakt, maar wel behoefte heeft 

Materiële en/of financiële tegemoetkoming, 

bv parkeerontheffing, reiskostenvergoeding of 

een PGB

24

Emotionele steun, bv in de vorm van een 

gesprek met een mantelzorg coach of 

maatschappelijk werken 

15

Informatie en advies (bv via Sociaal Loket) 11

Dagopvang, dagbesteding 11

Vrijwilliger of oppas die de hulp even 

overneemt

9 

Lotgenotencontact 9

Gesprekken met bv een maatschappelijk 

werker, sociaal juridische raadsleden, 

financieel spreekuur, mantelzorg coach 

9 

Hulp met het invullen van papieren en/ of 

doen van aanvragen van voorzieningen 

4 

Trainingen, cursus, informatiebijeenkomst 4 

Nachtopvang of logeervoorziening 3

Behoefte aan iets anders 14 
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geen gebruik maken van mantelzorgondersteuning, maar daar wel behoefte 
aan hebben, beantwoorden 15 de vraag positief. Vooral familie, vrienden, 
kennissen en buren (8) en de huisarts spelen een rol (3). 
Wijkverpleegkundige of gemeente worden niet of nauwelijks genoemd. 
Respondenten noemden zelf nog Doras, artikelen in de krant en een enquête 
van de zorgverzekeraar, maar ‘Daarna bleef het stil’. 1 respondent geeft aan 
dat het vroeger anders (beter) was: 
 

“In het verleden wel vooral van instanties (Dynamo, Riagg o.a.) maar 
nu voel ik me wel in de kou gezet.” 

 
In figuur 8 staan de redenen vermeld waarom respondenten geen gebruik 
hebben gemaakt van ondersteuningsaanbod terwijl zij er wel behoefte aan 
hadden. De meest genoemde redenen zijn onbekendheid met het bestaan 
van het aanbod (22x) en niet weten hoe men deze ondersteuning kan krijgen 
(25x).  
 

“Waarom geen overzicht van wat er mogelijk is aan bijvoorbeeld 
gemeentelijke hulp naar ouderen sturen? Nu wéét je niet eens dat 
zoiets bestaat, en zoek je je een ongeluk.” 

 
Uit de toelichting die respondenten geven bij deze vraag komt nogal wat 
frustratie naar voren.  
 

“Ik wil bij de gemeente gaan vragen om hulp bij het ombouwen van 
bad naar inloop douche in de badkamer. Het wordt steeds moeilijker 
voor mam om in bad te stappen zodat ze een douche kan nemen. Na 
lang zoeken op het net kwam ik er achter dat die mogelijkheid 
bestaat. Belachelijk hoe 'verborgen' en weinig bekend dit soort 
dingen is - ik ben tenminste niet of nauwelijks geïnformeerd over 
wat er voor ouderen aan ondersteuning mogelijk is.” 
 
“De partners van kankerpatiënten moeten maar zelf uitzoeken hoe 
ze met de situatie terecht komen. Niemand biedt je hulp, helemaal 
niemand.” 

 
Figuur 8. Redenen waarom respondenten geen gebruik maken van 

mantelzorgondersteuning terwijl zij er wel behoefte aan hebben. 
 
Ook geven relatief veel respondenten aan dat zij geen tijd of energie hebben 
om dit uit te zoeken (16x).  
 

“Ik vind het niet heel duidelijk wat er allemaal mogelijk is, ik moet 
daar zelf achteraan en er zijn hele periodes geweest dat ik daar niet 
toe in staat was, ik was aan het overleven.” 

 
6 respondenten gaven aan dat het aanbod niet aansluit bij hun behoefte. 
 

“Afgelopen jaar had ik vooral behoefte aan tips over mogelijke 
woonvormen. Bleek erg moeilijk te zijn. We hebben nu besloten dat 
mijn moeder bij mij intrekt.” 

 
De respondenten is ook gevraagd wat er voor hen zou moeten gebeuren om 
wél gebruik te maken van mantelzorgondersteuning. 55 van de 67 
respondenten beantwoordden deze vraag. Hieronder staan de antwoorden 
op volgorde van frequentie. 
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-  Iemand vertelt mij wat er mogelijk is: 24x 
-  De situatie van degene voor wie ik zorg verergert:21x 
-  Iemand vertelt mij waar ik het kan vinden: 18x 
-  Ik heb meer tijd om de mogelijkheden uit te zoeken: 11x 
-  Het aanbod sluit beter aan bij mijn behoefte: 11x 
-  Het is gratis/ goedkoper: 5x 
-  Het is dicht(er) bij huis: 2x 
 

1 op de 3 mantelzorgers geeft aan dat dan de situatie van degene voor wie 
men zorgt moet verergeren.  
 

“Als ik meer noodzaak heb om het op te zoeken.” 
 
Verder zijn vooral informatie over wat mogelijk is, hoe het te vinden en de 
tijd om het te zoeken van belang, om mantelzorgers gebruik te laten maken 
van het ondersteuningsaanbod.  
 

“Ik ben de laatste 5 maanden geen deur uit geweest. Mijn partner 
wilde mij constant beschikbaar.” 

 

5.2.6. Resumerend 
 
� Hoofdstuk 5.2 beschrijft de situatie van 67 respondenten die geen 

gebruik maken van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers 
maar daar wel behoefte aan hebben.  

� Dit zijn zowel mannen als vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 62 
jaar en overwegend Nederlandse herkomst. 

� Zij verlenen gemiddeld 18,5 uur per week mantelzorg . Ruim de helft 
heeft naast de mantelzorg betaald werk, gemiddeld 33 uur per week  

� Een kwart zorgt voor iemand met dementie/geheugenproblemen, en 
een kwart voor iemand met psychische problematiek. 

� Bijna de helft voelt zich tamelijk tot overbelast. Het meest belastend 
vindt men de balans bewaken tussen zorg, werk, het eigen gezin, 
vrienden, hobby’s en vakantie. Ook de emotionele belasting wordt als 
zeer belastend ervaren. 

� Verschillende risicofactoren voor overbelasting zijn aanwezig: 

- Onvoldoende gevoel van competentie: een derde heeft het gevoel 
kennis en vaardigheden te missen om de hulp te geven die nodig is. 

- Vraagverlegenheid: een meerderheid vindt het moeilijk om 
ondersteuning te vragen als ze hier behoefte aan zouden hebben. 

- Hulpverleners hebben geen oog voor de mantelzorger .Bijna de helft 
van hen geeft dit aan. 

� Driekwart van de respondenten staat er niet alleen voor. Degene voor 
wie zij zorgen krijgt ook hulp familie/vrijwilligers, professionals of 
verblijft in een beschermde woonvorm of instelling.  

� Een aanzienlijk deel van de respondenten vindt dat degene aan wie ze 
mantelzorg verlenen meer hulp zou moeten krijgen, met name hulp 
thuis van een professionals of beroepskracht. 

� De mantelzorgers zelf hebben vooral behoefte aan materiële en/of 
financiële tegemoetkoming bijvoorbeeld parkeerontheffing, 
reiskostenvergoeding of een PGB. 

�  Verder hebben zij behoefte aan emotionele steun bijvoorbeeld in de 
vorm van een gesprek met een mantelzorgcoach of maatschappelijk 
werker genoemd en informatie en advies. 

� Minder dan een kwart van de respondenten is weleens gewezen op het 
bestaan van mantelzorgondersteuning, meestal door familie, vrienden, 
kennissen of buren. 

� De belangrijkste redenen voor het niet gebruiken van mantelzorg-
ondersteuning zijn onbekendheid met het bestaan en niet weten hoe of 
waar men deze ondersteuning kan krijgen. 
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5.3. Geen gebruik en geen behoefte  
 
Van de 339 mantelzorgers die de vragenlijst invulden, gaven 150 
mantelzorgers aan dat zij geen gebruik hebben gemaakt van 
ondersteuningsaanbod, en daar ook geen behoefte aan hebben. In deze 
paragraaf beschrijven we de kenmerken van deze groep respondenten 
(5.3.1), hun mantelzorgsituatie (5.3.2), de mate van belasting die zij ervaren 
en factoren die van invloed zijn op hun draagkracht (5.3.3) en de drempels 
die zij ervaren (5.3.4) 
 

5.3.1. Sociaal demografische kenmerken 
 
Uit het AGM Vervolgonderzoek kwam naar voren dat 150 respondenten die 
geen gebruik maken van mantelzorgondersteuning hier ook geen behoefte 
aan hebben. Deze groep respondenten bestaan uit 84 vrouwen en 66 
mannen. De gemiddelde leeftijd van deze respondenten is 66 jaar. De 
meeste van deze respondenten hebben een Nederlandse nationaliteit (128). 
De overige respondenten komen uit Suriname (3), Turkije (1) en andere 
landen (18). Iets minder dan een derde van de respondenten (46) geeft aan 
betaald werk te hebben naast de mantelzorg. Gemiddeld werken deze 46 
respondenten 28 uur per week.  
 
Ook bij deze respondenten geldt dat door oversampling van de AGM in de 
bevolking van 65 jaar en ouder, er relatief meer ouderen de vragenlijst 
hebben ingevuld. Alle data en uitspraken zijn dan ook niet representatief 
voor alle Amsterdamse mantelzorgers, maar alleen voor de mantelzorgers 
die de vragenlijst hebben ingevuld. 
 

5.3.2. Mantelzorgsituatie  
 
De respondenten die geen gebruik maken van mantelzorgondersteuning en 
hier ook geen behoefte aan hebben, verlenen gemiddeld 14 uur mantelzorg 
per week aan 1 of meerdere naasten. Deze mantelzorg wordt door een derde 
van de respondenten verleend aan de (schoon) ouders (53x). 34 

respondenten geven zorg aan zijn/haar partner en 39 respondenten zorgen 
voor een vriend(in), buur of kennis. De overige naasten waarvoor gezorgd 
wordt bestaan uit een minderjarig kind (2x), een meerderjarig kind (7x) en 
een ander familielid (15x). 
 
De meerderheid van de respondenten geeft mantelzorg aan 1 naaste (123). 
De overige respondenten verlenen mantelzorg aan 2 (25) of aan meer dan 2 
naasten (2). Hoelang de mantelzorg al wordt gegeven is verschillend.2 van 
de 150 respondenten geven korter dan 3 maanden mantelzorg en 16 
respondenten tussen de 3 en 12 maanden. De meeste respondenten geven 
tussen 1 en 5 jaar mantelzorg (75) en door 29 respondenten wordt er tussen 
de 5 en 10 jaar mantelzorg gegeven. De overige respondenten verlenen al 
langer dan 10 jaar mantelzorg. 
 
36 respondenten wonen in hetzelfde huis als de zorgvrager waar men de 
meeste mantelzorg aan verleent. Ongeveer een derde van de respondenten 
woont binnen een straal van 5 km van de zorgvrager vandaan (52) maar de 
grootste groep respondenten woont verder dan 5 km van de zorgvrager (62).  
 
Beperkingen of problematiek  
Er zijn verschillende beperkingen en/of problematiek waarmee de 
zorgvragers te maken hebben. De meeste zorgvragers hebben last van 
ouderdom (73x) en/of van een langdurige lichamelijke beperking (68x). 38 
respondenten geven aan dat de zorgvrager last heeft van dementie of 
problemen met het geheugen en 20 respondenten geven aan dat er sprake is 
van een psychisch probleem. Overige beperkingen en/of problematiek zijn 
verslavingsproblematiek (2x), tijdelijke lichamelijke beperking (14x), 
verstandelijke beperking (6x) en terminale ziekte (11x).  
 
Door de respondenten worden er verschillende soorten hulp of zorg 
geboden. In figuur 9 is te zien wat voor soort hulp of zorg de respondenten 
bieden.  
 
Niet planbare zorg heeft effect op de belasting die mantelzorgers ervaren. 
20 respondenten geven aan dat ze vaak onverwachts zorg moeten bieden en 
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11 respondenten moeten dit heel vaak doen. De meeste respondenten (92) 
geven aan dat ze maar soms onverwachts hulp moeten bieden en in 27 
gevallen komt dit zelden of nooit voor.  
 

 
Figuur 9. Soorten hulp en zorg die respondenten bieden die geen gebruik 

maken van ondersteuningsaanbod en daar ook geen behoefte aan 
hebben (N=150; bron AGM Vervolgonderzoek). 

 
 
Andere zorg 
Driekwart van de respondenten die geen gebruik maakt van 
mantelzorgondersteuning en daar ook geen behoefte aan heeft, staat er niet 
alleen voor (N=142). Degene aan wie men mantelzorg verleent, ontvangt 
ook hulp thuis van familie, vrienden of vrijwilligers (46 respondenten) of van 
professionals of beroepskrachten (zoals thuiszorg, wijkverpleging) (63 
respondenten). Bij 25 respondenten verblijft de zorgvrager in een 

beschermde woonvorm of instelling. 5 respondenten noemen nog 
huishoudelijke hulp die men zelf betaalt, anderen noemen buren, kerk, 
dagbesteding en tuinman. 
 
Bijna al deze respondenten (119 van de 141) vinden dat de degene aan wie 
men mantelzorg verleent al met al voldoende hulp krijgt. 
 
 

5.3.3. Factoren die van invloed zijn op draagkracht 
 
Ervaren belasting  
Uit het AGM-Vervolgonderzoek blijkt dat iets meer dan de helft (80, N=150) 
van de respondenten die geen gebruik maakt van mantelzorgondersteuning 
en daar ook geen behoefte aan heeft, zich ‘enigszins belast’ voelt door de 
zorg van een ander. Iets meer dan een kwart van de respondenten (41) geeft 
aan zich ‘niet of nauwelijks belast’ te voelen. De overige respondenten (29) 
geven aan zich ‘tamelijk zwaar’ of ‘zeer zwaar’ belast te voelen door de 
mantelzorg. Geen van de respondenten uit deze groep voelt zich overbelast 
door de mantelzorg.  
 
Aan de respondenten die geen gebruik maken van ondersteuning en hier 
ook geen behoefte aan hebben, is gevraagd wat voor hen het meest 
belastend is (was). Ze geven aan dat voor hen de meest belastende factor is 
dat ze het gevoel hebben altijd klaar te moeten staan voor de zorgvragers.  
 

“Ik vanuit mijn loyaliteit naar mijn ouders toe bijna altijd vriendinnen 
of andere afspraken moet afzeggen, omdat er plotseling iets tussen 
is gekomen en ik mijn ouders daarbij moet helpen.” 

 
Op de tweede plaats wordt de reisafstand naar de zorgvrager toe genoemd. 
Het kost veel tijd en het maakt het moeilijk ‘even’ langs de zorgvrager te 
gaan.  
 
Op de derde plaats wordt de emotionele belasting genoemd om 
bijvoorbeeld je moeder langzaam aan Alzheimer te verliezen, of te beseffen 



 
MANTELZORGERS DIE GEEN GEBRUIK MAKEN VAN AANBOD -  74 

dat je kind ongeneeslijk ziek is. Ook wordt hier de angst genoemd voor het 
naderende verdriet wanneer iemand sterft.  
 
Een ander belastend aspect is wanneer de zorg een onverwacht karakter 
heeft.  
 

“Wanneer ik met andere dingen bezig ben en ik word voor het een of 
ander geroepen en moet dan hulp verlenen. De ene keer doe ik dat 
dan opgewekt een andere keer wat minder.” 

 
Respondenten geven ook aan dat ze ondanks alle zorg- het gevoel hebben 
tekort te schieten. 
 

“Dat degene van wie je houdt het zo moeilijk heeft. Dat ik behalve 
steun en hulp het niet beter kon maken.”  

 
Vaak wordt de moeilijke omgang met de persoon genoemd als belastend.  
 

“De eisende/dwingende houding van de persoon. Het gesprek was 
vaak een monoloog. Het manipulatieve karakter.” 

 
Ook de uitzichtloosheid van het zorgtraject wordt genoemd als zeer 
belastend.  
 

“Dat de zorg nooit ophoudt, d.w.z. tot ik het niet meer kan of zelfs 
overlijd.” 

 
De emoties van de zorgvrager over de eigen situatie wordt ook door 
mantelzorgers als belastend ervaren. 
 

“Het was vooral emotioneel zwaar (met name het 1e half jaar) om te 
zien dat mijn partner het moeilijk had met herstel na het ongeluk.” 

 

Tenslotte geven respondenten aan dat ze worstelen met de balans tussen de 
zorg en hun eigen leven. Weinig tijd voor zichzelf, voor hun gezin of 
bijvoorbeeld niet op vakantie kunnen zijn enkele beperkingen die ze ervaren. 
 
De mantelzorgers die geen gebruik maken van ondersteuning en aangeven 
hier geen behoefte aan te hebben, ervaren meerdere van de door Movisie [2] 

omschreven risicofactoren die tot overbelasting kunnen leiden.  
 
Positieve en negatieve ervaringen 
Positieve en negatieve ervaringen met mantelzorg kunnen van invloed zijn 
op de ervaren belasting. Mantelzorgers die genoegdoening halen uit het 
helpen van hun naaste en een prettige verstandhouding ervaren met de 
hulpbehoevende, ervaren minder belasting wat betreft de zorg.  
 
We vroegen aan de mantelzorgers die geen gebruik maken van de 
ondersteuning en ook aangeven hier geen behoefte aan te hebben, in 
hoeverre zij zich herkennen in een aantal positieve en negatieve stellingen 
over mantelzorg. We legden ze eerst de positieve ervaringen voor. 
 
- Positieve ervaringen  

• Driekwart van de respondenten (n=150) geniet van de leuke 
momenten met de persoon voor wie hij of zij zorgt. Slechts 4 
personen zijn het hier niet mee eens.  

• Bijna driekwart van de respondenten ontvangt veel waardering voor 
de hulp die hij of zij geeft. Slechts 4 personen zijn het hier niet mee 
eens. 

• Bijna driekwart van de respondenten zegt dat het geven van zorg 
hen een goed gevoel geeft. Slechts 6 personen zijn het hier niet mee 
eens. 

• De helft van de respondenten heeft het gevoel dat ze door het 
geven van de zorg dichter bij hun naasten gekomen zijn. 20 
personen zijn het hier niet mee eens. 
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• Iets minder dan de helft (62) leert door het geven van de mantelzorg 
blij te zijn met kleine dingen. 35 personen zijn het hier niet mee 
eens. 

 
Vervolgens vroegen we de mantelzorgers in hoeverre zij zich herkenden in 
een aantal negatieve ervaringen.  

 

- Negatieve ervaringen (geordend van licht tot zwaar) 

• Iets meer dan de helft van de respondenten (80, n=150) geeft aan 
dat de situatie van hun naaste hen nooit loslaat. 34 respondenten 
zijn het hier niet mee eens. 

• 66 personen hebben het gevoel dat ze altijd klaar moeten staan 
voor hun naaste. 42 personen zijn het hier niet of helemaal niet mee 
eens. 

• Iets meer dan een vijfde van de respondenten (32) geeft aan dat ze 
door het geven van de zorg, in hun vrije tijd vaak te moe zijn om iets 
te ondernemen. Iets meer dan de helft van de respondenten (79) is 
het hier niet mee eens. 

• Iets meer dan een vijfde (32) van de respondenten voelt zich erg 
onder druk staan door de mantelzorg. Bijna de helft is het hier niet 
mee eens (66). 

• Slechts 9 respondenten zegt door het geven van de zorg conflicten 
thuis of op het werk gekregen te hebben. Een grote meerderheid 
van de respondenten (129) is het hier niet mee eens. Hiervan zijn 
zelfs 72personen het er helemaal niet mee eens. 

 
De groep respondenten die geen gebruik maakt van de ondersteuning en 
hier ook geen behoefte aan heeft, herkent zich meer in de positieve 
stellingen, dan in de negatieve stellingen.  
Echter, het gevoel ‘altijd klaar moeten staan’ en ‘de situatie niet los kunnen 
laten’ scoren ook hoog bij deze groep. Dit zijn risicofactoren voor het 
ervaren van een hoge belasting door mantelzorg.  
 
 

Competenties van mantelzorgers 
Mantelzorgers die zich competent voelen, hebben minder kans dat hun 
ervaren belasting hoog oploopt en dat zij hun geduld niet meer kunnen 
bewaren. [9] 
 
In het AGM Vervolgonderzoek rapporteert 1 op de 8 respondenten (18 van 
de 150) die geen ondersteuning ontvangen en hier ook geen behoefte aan 
hebben, dat ze het gevoel hebben kennis of vaardigheden te missen over de 
zorg die ze geven.  
 
Een kwart van de respondenten (39) zegt niet te weten waar ze terecht 
kunnen als ze vragen hebben over, of problemen hebben met de 
mantelzorg. Een derde van de respondenten (109) zegt dat ze wel weten 
waar ze terecht kunnen met vragen.  
 
1 op de 9 respondenten (17) geeft aan het moeilijk te vinden om 
ondersteuning te vragen bij de mantelzorgtaken. Een derde (56) geeft aan 
dit makkelijk te vinden. 44 respondenten geven aan het niet moeilijk, maar 
ook niet makkelijk te vinden. 
 
Zichzelf als mantelzorger zien  
Ruim de helft van de respondenten (85, n=150) ziet zichzelf als 
mantelzorger. Bijna drie kwart (104) heeft het idee dat anderen hen als 
mantelzorger zien. 
 
Vanuit zorg oog voor mantelzorger 
Van de 109 respondenten die deze vraag beantwoord hebben, geven 71 
respondenten aan dat er geen hulpverlener was die oog had voor hoe het 
met hen ging. Iets meer dan een derde (38) geeft aan dat dit wel het geval 
was.  
 
De huisarts van de persoon voor wie ze zorgen (12), de eigen huisarts (10), of 
een andere hulpverlener (10) zijn hulpverleners die oog hadden voor de 
mantelzorgers.  
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5.3.4. Onvervulde behoefte 
 
1 op de 7 respondenten (22) die voor zichzelf geen behoefte heeft aan 
ondersteuning, heeft wel behoefte aan hulp voor de zorgvrager. Zij hebben 
voor de zorgvrager behoefte aan: 
- Hulp thuis van familie, vrienden of vrijwilligers: 5x 
- Hulp thuis van professionals of beroepskrachten (zoals thuis zorg, 

wijkverpleging): 10x 
- Verblijf in een beschermde woonvorm of instelling: 4x 
- Anders: 8x 
 
Bij de categorie ‘anders’ noemen zij aspecten die te maken hebben met de 
kwaliteit van de zorg zoals meer aandacht en betere kwaliteit van het 
personeel en betere diagnostiek. Daarnaast noemt men een blinde geleide 
hond en meer hulp bij persoonlijke verzorging.  
 

5.3.5. Drempels 
 
Aan de respondenten die geen gebruik maken van en geen behoefte hebben 
aan ondersteuning , is gevraagd of ze weleens gewezen zijn op de 
mogelijkheid van mantelzorgondersteuning. Van de 150 respondenten 
beantwoorden ongeveer een derde (44) de vraag positief.  
 
Gevraagd naar wie hen op de ondersteuning heeft gewezen worden vooral 
de familie, vrienden, kennissen en buren genoemd (21x). Verder hebben de 
huisarts (9x), gemeente (7x) en wijkverpleging (5x) hierin een rol gespeeld. 
Respondenten noemen ook nog een advertentie in het stadsblad, een spotje 
op de radio/ tv en de training ‘en nu ik’ van Markant.  
 

5.3.6. Resumerend 
 
� Hoofdstuk 5.3 beschrijft de situatie van 150 respondenten van het AGM 

Vervolgonderzoek die geen gebruik maken van het ondersteunings-
aanbod voor mantelzorgers en daar ook geen behoefte aan hebben.  

� Dit zijn zowel mannen als vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 66 
jaar en overwegend van Nederlandse herkomst. 

� Zij verlenen gemiddeld 14 uur per week mantelzorg . Een derde heeft 
naast de mantelzorg betaald werk, gemiddeld 28 uur per week  

� Een kwart zorgt voor iemand met dementie/geheugenproblemen en 1 
op 8 voor iemand met psychische problematiek. 

� 1 op de 5 respondenten voelt zich tamelijk tot zwaar belast. Het meest 
belastend vindt men het gevoel altijd klaar te moeten staan voor de 
zorgvrager. Op de tweede plaats wordt de reisafstand genoemd. 

� Risicofactoren voor overbelasting zijn beperkt aanwezig: 

- Onvoldoende gevoel van competentie: 1 op de 8 heeft het gevoel 
kennis en vaardigheden te missen om de hulp te geven die nodig is. 

- Vraagverlegenheid: 1 op de 9 vindt het moeilijk om ondersteuning te 
vragen als ze hier behoefte aan zouden hebben. 

- Positieve en negatieve ervaringen: positieve ervaringen met 
mantelzorg lijken de boventoon te voeren. 

� Driekwart van de respondenten staat er niet alleen voor. Degene voor 
wie zij zorgen krijgt ook hulp van familie/vrijwilligers en professionals of 
verblijft in een beschermde woonvorm of instelling.  

� Bijna iedereen vindt dat degene aan wie ze mantelzorg verlenen 
voldoende hulp krijgt. 

� Bijna 1 op de 3 is weleens gewezen op het bestaan van 
mantelzorgondersteuning, meestal door familie, vrienden, kennissen of 
buren. 
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6. STADSDELEN OOST EN ZUIDOOST 
 
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan het bredere aanbod aan 
mantelzorgondersteuning in de stadsdelen Oost en Zuidoost en de 
ervaringen van organisaties in de stadsdelen met het beter bereiken van 
mantelzorgers van niet-westerse herkomst. Dit onderwerp kwam in veel 
gesprekken terug en sluit aan bij de doelen van de Agenda Informele Zorg en 
Vrijwillige Inzet 2016-2017. Deze doelen zijn: het beter bereiken van 
mantelzorgers met het bestaande aanbod, zorgen voor duurzame inzet van 
informele zorg en informele respijtzorg voor langdurige trajecten en het 
bieden van ondersteuning aan vrijwilligers op het gebied van informele zorg 
en mantelzorgers aan migranten. 
 
De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit gesprekken met 
beleidsmedewerkers van de stadsdelen, diepte interviews met professionals 
en vrijwilligers van 12 organisaties en diverse documenten. 
 
 

6.1. Amsterdam Oost 
 

6.1.1. Bevolking, beleid en aanbod 
 
Bevolkingssamenstelling 
Amsterdam Oost telt 135.767 inwoners, dat is 16,1% van de totale bevolking 
in Amsterdam. Bijna een derde van de mensen die in Oost wonen heeft een 
niet-westerse herkomst (figuur 10)[10]. 1 op de 3 huishoudens is een 
eenpersoonshuishouden. Bijna een kwart (24%) van de volwassenen heeft 
een laag inkomen, 5% van de bevolking (15 t/m 74 jaar) is werkloos [10] en 
17% is laagopgeleid(AGM, 2016). Qua sociaal-demografische kenmerken 
wijkt de bevolking van het stadsdeel Oost niet af van het stedelijk 
gemiddelde.  
 

Het stadsdeel Oost bestaat uit 4 gebieden met ieder een eigen karakter: 
IJburg/Zeeburgereiland, Indische Buurt/Oostelijk Havengebied, Oud-Oost en 
Watergraafsmeer. 
 

 
Figuur 10. Verdeling inwoners Amsterdam Oost (bron: IOS Amsterdam) 
 
Speerpunten mantelzorgondersteuning 
Om de behoefte van de mantelzorgers in het stadsdeel in kaart te brengen 
zijn in 2016 verscheidene bijeenkomsten gehouden met welzijns-
organisaties, buurtorganisaties, mantelzorgers en mantelzorgcoaches in 
verschillende delen van Oost. Uit deze bijeenkomsten kwamen een groot 
aantal knelpunten en behoeften naar voren. 
 
Veel mantelzorgers in Oost zijn zich er niet van bewust dat ze mantelzorger 
zijn of herkennen zich niet in die term. Zij zijn daarom niet op de hoogte van 
de diverse ondersteuningsmogelijkheden en worden niet bereikt. 
Mantelzorgers ervaren ook vaak een drempel om hulp te vragen, willen het 
allemaal zelf kunnen doen. Hier moet rekening mee gehouden worden bij de 
benadering en bij de ondersteuning van de mantelzorger. Er is behoefte aan 
meer laagdrempelige vormen van informatievoorziening en ondersteuning 

31%

17%

52%

Inwoners Amsterdam Oost
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en voorlichting op diverse plekken in de buurt, via buurtorganisaties en 
sleutelfiguren. 
 
Ook de zorg zou een grotere rol kunnen spelen in het bereiken en 
ondersteunen van mantelzorgers. Professionals in diverse disciplines 
(bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis) zouden vanaf het eerste contact meer 
oog moeten hebben voor de mantelzorger van de patiënt. Voorlichting over 
mantelzorg kan ook ingebed worden in overige vormen van 
gezondheidsvoorlichting, bijvoorbeeld over LVB en GGZ problematiek.  
 
Verder worden in Oost behoeften gesignaleerd aan respijtzorg met name 
aan lichte vormen van respijtzorg, zodat de mantelzorger een middagje ‘vrij’ 
kan nemen, of dagbesteding en/of vrijetijdsactiviteiten waar de zorgvrager 
en mantelzorger samen naartoe kunnen, en aan praktische hulp, zoals hulp 
bij de huishouding, administratie, klussen en koken. Mantelzorgers zijn zelf 
ook vaak ouder of ziek en hebben behoefte aan passende verlichting van hun 
taak als mantelzorger. 
 
Bij mantelzorgers van niet-westerse herkomst kwamen uit de 
bijeenkomsten nog specifieke knelpunten en mogelijkheden naar voren. 
Veel migrantenouders schamen zich voor een kind met een beperking. 
Ervaringsdeskundigen zouden hun isolement kunnen doorbreken. Ook 
wordt aangegeven dat er behoefte is aan initiatieven die contact leggen met 
‘onzichtbare’ mantelzorgers, die geïsoleerd zijn, met veel problemen 
kampen en de weg niet weten. 
 
Aanbod Amsterdam Oost 
De stadsdelen financieren structureel de basisvoorziening 
mantelzorgondersteuning. In Oost wordt deze aangeboden door de madi’s 
Civic en Dynam0. Daarnaast zijn er verschillende buurt- en vrijwilligers- 
organisaties en adviesraden die mantelzorgers bereiken en/of kunnen 
ondersteunen, zoals Turkse Ouderenraad, TYDM, Marokkaans 
Ouderencentrum MOC, Buurthulp/Kiwos, Buurtcoöperatie OHG, S-ipi 
(buurtverzorgsters, kenniswerkplaats), MOI, OAR, Assadaaka, Dappere 
Dames, Life & Style, Da Vinci, en Onbeperkt Oost. De meeste van deze 

organisaties werken met elkaar samen in de Open Alliantie Informele zorg 
en in de zorgtafels. Ook Stichting SAN Oost (die zich voornamelijk op de 
Surinamers en Antillianen richt), is maatschappelijk actief. 
 
Tabel 4 toont een overzicht van wat er in Amsterdam Oost aan concrete 
mantelzorgondersteuningsactiviteiten wordt aangeboden door formele 
organisaties en zelforganisaties. Het overzicht is zo volledig mogelijk 
gemaakt, maar het kan zijn dat er nog aanbod mist.  
 
Civic heeft een divers aanbod aan mantelzorgondersteuning. Naast 
individuele ondersteuningen bieden zij 2 lotgenotengroepen en trainingen. 
Afhankelijk van de behoefte van mantelzorgers van de lotgenotengroepen 
wordt er weleens een nieuwe training georganiseerd. Ook Dynamo biedt 
verschillende lotgenotengroepen en een cursus waarin mantelzorgers 
kunnen leren om (financiële) administratie goed bij te houden. Sinds maart 
heeft Dynamo een mantelzorg coördinator die zich volledig richt op het 
aanbod voor en het bereiken van de diverse groep mantelzorgers in Oost.  
 
Er zijn in Amsterdam Oost ook meerdere zelforganisaties die zich richten op 
het ondersteunen van bewoners op het gebied van participatie, 
zelfredzaamheid en welzijn. Assadaaka, SIPI en de Turkse Ouderenraad zijn 
organisaties die hierbij ook een speciaal aanbod hebben gericht op 
mantelzorgers, zoals lotgenotengroepen en dagbesteding.  
 
Een speerpunt in het mantelzorgondersteuningsbeleid In Amsterdam Oost is 
burgers invloed geven op de besteding van middelen. Het stadsdeel stelt 
jaarlijks een bedrag beschikbaar voor bewonersinitiatieven die beoordeeld 
worden door een burgerjury. De bewonersinitiatieven worden geworven en 
ondersteund bij de aanvraag en uitvoering door de welzijnsorganisaties Civic 
en Dynamo.  
 
Initiatieven die gehonoreerd werden in 2016 en 2017 zijn bijvoorbeeld 
Seniorencafé, Radio Steunkous, Mantelzorg op Tocht, Mantelzorgcafé, Eet 
met ons Mee, Zorg voor Elkaar, Bas de Tuinman en Boks.  
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Tabel 4. Aanbod mantelzorgondersteuning in Amsterdam Oost. 

Organisatie Type aanbod Omschrijving 

Civic Individuele 
ondersteuning 

Mantelzorgmakelaar helpt mantelzorgers 
met allerlei zaken op het gebied van 
wonen, voorzieningen en welzijn. 

  Training Mantelzorg in Regie: mantelzorgers leren 
de wetten en regels waarmee ze te maken 
kunnen krijgen. 

  Lotgenotengroep Wekelijkse lotgenoten bijeenkomst.  
  Lotgenotengroep Maandelijkse lotgenotengroep voor Turkse 

moeders met een kind met een beperking. 
  Training Fit voor mantelzorg: helpt mantelzorgers 

stil te staan bij hun eigen levensstijl. 
  Individuele 

ondersteuning 
Mantelzorg Punt: inloopspreekuur voor 
emotionele en praktische ondersteuning. 

Dynamo Lotgenotengroep Maandelijks Alzheimercafé voor mantel-
zorgers van dierbaren met dementie. 

  Lotgenotengroep Maandelijkse mantelzorglunchroom. 
  Lotgenotengroep Maandelijkse lotgenotenbijeenkomst. 
  Cursus ABZ-cursus: Administratie, Budget en 

Zorg. Een aantal bijeenkomsten om het 
bijhouden van (financiële) administratie te 
leren. 

Assadaaka Lotgenotengroep Project Mantelzorg: maandelijkse 
bijeenkomst waarin verschillende thema's 
aan bod komen. 

SIPI Dagbesteding Ondersteuning aan Turkse ouderen en 
hun mantelzorgers in de dagindeling en 
het behouden en vergroten van de 
zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. 

Turkse 
Ouderenraad 

Lotgenotengroep Alzheimer theehuis: maandelijkse bijeen-
komst voor mensen met dementie en hun 
naasten met niet-westerse achtergrond. 

“Ja, gewoon een mevrouw die op de fiets maaltijden gaat brengen 
naar een gezin en daar dan ook meteen een babbeltje gaat maken 
en zo. Of naar een hulpvrager, en dan hoeft een mantelzorger niet 
te koken een keertje.“ 

 
Uit het evaluatieverslag van de Burgerjury komt naar voren dat met deze 
activiteiten nieuwe groepen mantelzorgers bereikt worden. Mantelzorgers 
zelf waarderen vooral de gezelligheid, ontmoeting met andere 
mantelzorgers, uitwisseling van ervaringen en informatie over 
voorzieningen, en over waar en bij wie deze informatie te vinden is. Een 
ander effect is dat er een gesprek op gang komt en er nagedacht wordt hoe 
kunnen we nou echt iets betekenen voor mantelzorgers in plaats van nog 
een verwenmiddag.  
 
Het respijtzorgaanbod is niet opgenomen in tabel 4. Voor het gebruikmaken 
van respijtzorg kunnen mantelzorgers terecht bij vrijwilligers of betaalde 
zorg. Markant is actief in het koppelen van vrijwilligers aan 
zorgbehoevenden. Daarnaast zijn er ook organisaties zoals Home Instead en 
Mantelaar die tegen betaling niet-medische thuiszorg leveren waardoor de 
mantelzorger even ontlast wordt. Deze commerciële respijtzorg organisaties 
leveren respijtzorg in heel Amsterdam. Zij richten zich niet specifiek op niet-
westerse mantelzorgers.  
 
 

6.1.2. Het bereiken van niet-westerse mantelzorgers 
 
In Amsterdam Oost zijn professionals van de organisaties Civic, Dynamo, 
Stichting SAN Oost en Assadaaka geïnterviewd over hun ervaringen met het 
bereiken van mantelzorgers van niet-westerse herkomst.  
 
Barrières voor gebruik ondersteuningsaanbod 
Niet-westerse mantelzorgers zijn een moeilijk te bereiken groep. Dat is te 
wijten aan verschillende barrières. De professionals en vrijwilligers die we 
geïnterviewd hebben in Oost noemden als een van de barrières dat veel niet-
westerse mantelzorgers niet bekend zijn met de term ‘mantelzorg’. Dat je 
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voor je dierbaren zorgt wordt binnen de cultuur als vanzelfsprekend gezien 
en er is in hun eigen taal geen vertaling voor het woord mantelzorger. 
Doordat het zorgen voor je naasten wordt gezien als iets wat je hoort te 
doen, hebben mensen ook geen idee van het bestaan van een 
ondersteuningsaanbod. 
 

“Daarom is het ook wel goed dat het begrip steeds bekender wordt 
en dat de mensen ook weten van: oké, ik mag ook toegeven dat het 
zwaar is of dat het moeilijk is. Ja, ik denk juist ook andere culturen, 
zoals mijn cultuur, dat wij echt worden opgevoed van dat het 
eigenlijk geen begrip is, het is gewoon wat je doet. Het is heel 
normaal. Maar dat je daardoor ook meer moeite hebt om aan de bel 
te trekken als het wel zwaarder is. Ja, dat mensen daar wel meer 
moeite mee hebben.” (Assadaaka) 
 
“Ja want de taal natuurlijk, die ene is wat meer op de hoogte van het 
ondersteuningsaanbod vanuit de gemeente en kan wel bedenken 
oké ik zorg voor iemand dus er moet wel iets zijn waar ik aanspraak 
op kan maken en hulp bij kan krijgen. Bij andere culturen is het zo 
dat ze de zorg vanzelfsprekend zien, dus ze verwachten helemaal 
niet dat er ondersteuning is en etc. Dus in dat opzicht is er wel 
verschil.”(Civic) 
 

Naast het niet kennen van de term ‘mantelzorg’ is de Nederlandse taal ook 
een barrière die volgens de professionals meespeelt in het niet gebruik 
maken van het ondersteuningsaanbod.  
 

“Het zit hem denk ik sowieso in de taal. Nou, bij ons wordt er zowel 
de Arabische als de Nederlandse taal gesproken. We hebben ook 
een collega met een Surinaamse achtergrond, dus in principe is het 
hier echt een mix van verschillende achtergronden. Maar ik kan me 
voorstellen dat als je bijvoorbeeld naar de gemeente gaat en je 
beheerst de Nederlandse taal niet, dat je die stap niet zo snel zal 
gaan zetten.” (Assadaaka) 

 

Home Instead en Mantelaar hebben weinig ervaring met het bereiken 
mantelzorgers van niet-westerse herkomst in Oost. Bij het koppelen van hun 
personeel aan klanten proberen zij wel rekening te houden met de 
(culturele) wensen van hun klanten. Een professional van een zelforganisatie 
licht toe hoe het weinig gebruikmaken van respijtzorg onder niet-westerse 
mantelzorgers met hun cultuur te maken zou kunnen hebben: 
 

“Ik denk ook het stukje cultuur van: wat mag wel en wat mag niet 
binnen mijn eigen cultuur. Mag ik wel naar buiten treden met een 
vraag over mantelzorg? Kan ik dat wel doen, kan ik dat wel maken? 
Want vaak, binnen de Marokkaanse cultuur is het vanzelfsprekend 
dat je bijvoorbeeld voor je moeder of voor je vader gaat zorgen 
wanneer ze ziek worden. Ja, dat hoor je gewoon te doen, dat is heel 
normaal. Maar ja, dat is dus niet altijd zo, want het kan zo zijn dat de 
mantelzorger daar anders over denkt of anders over voelt toch wel 
met vragen zit.” (Assadaaka) 

 
Ervaringen met strategieën  
Op de vraag hoe niet-westerse mantelzorgers afweten van de organisatie en 
hun aanbod antwoordt het merendeel van de professionals: mond-tot-mond 
reclame. 
 

“Nou ja, sowieso via social media, maar ik moet je zeggen, niet 
iedereen maakt daar gebruik van, dus vaak is het mond-tot-
mondreclame. Ja, vaak zijn het gewoon vriendinnen die gewoon een 
bijeenkomst hebben bijgewoond en dat weer doorvertellen aan 
andere vriendinnen of familieleden bijvoorbeeld. Ik kreeg 
bijvoorbeeld vorige maand een oudere dame die ik nog nooit eerder 
had gezien bij Assadaaka, dus ik vroeg aan haar van: ‘Goh, hoe bent 
u eigenlijk te weten gekomen over deze bijeenkomst?’ Zegt ze: 
‘Nou, via mijn buurvrouw.’ Het gaat heel vaak door mond-tot-
mondreclame.” (Assadaaka) 
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“Via via. Wat je ook hebt, hè, want we hebben een hele sterke 
mond-tot-mondreclame, dus als je me vraagt: ‘Weten ze dat?’ De 
één vertelt de ander. Dat is een geheim die we goed moeten 
bewaren, want het werkt ontzettend.” (Stichting SAN Oost) 
 

Een andere succesfactor die veel professionals benoemen is het bereiken 
van niet-westerse mantelzorgers op plekken waar ze toch al komen. Zo is 
Civic actief op allerlei plekken in Oost om mensen bekend te maken met hun 
aanbod. 
 

“We haken aan bij verschillende organisaties in de buurt waar we 
voorlichtingen geven. We komen op scholen, bij netwerk- 
bijeenkomsten van buurtbewoners. We doen één keer in het jaar 
zo’n mantelzorgmarkt, vorig jaar op het stadsdeel. Dan komen er 
allemaal mensen op af. Via die wegen proberen we toch steeds 
nieuwe mantelzorgers te bereiken. We proberen echt overal bij aan 
te haken om Civic op de kaart te zetten, dat mensen weten waar ze 
naar toe moeten als ze met een vraag zitten.” (Civic) 

  
Het voorlichting geven bij verschillende organisaties in de buurt lijkt een 
goede manier om een groter deel van de doelgroep van informatie te 
voorzien. Professionals van zelforganisaties ervaren namelijk dat niet-
westerse mantelzorgers eerder bij hun aankloppen omdat ze laagdrempelig 
zijn en al een betrouwbaar imago binnen hun netwerk hebben. 
 

“Het is toch die laagdrempeligheid waar Assadaaka heel hard aan 
heeft gewerkt. Ja, wij zijn een organisatie die zeer laagdrempelig is, 
iedereen kan bij ons binnen lopen. We maken geen afspraken, men 
hoeft ook niet van tevoren te bellen of te mailen. We zeggen ook 
tegen iedereen: ‘Kom gewoon langs als je een vraag hebt of iets 
dergelijks’ en we geven ook aan onze doelgroep mee dat we ook 
bereid zijn om ze ook te helpen om die stap te zetten naar andere 
organisaties, zoals de gemeente bijvoorbeeld of andere grote 
organisaties waarvan ze denken: o, kan ik daar wel geholpen worden 
of kan ik daar eigenlijk terecht met mijn vraag?” (Assadaaka)  

Madi Dynamo werkt met mantelzorgcoaches om op een meer 
laagdrempelige manier mantelzorgers te bereiken. Deze coaches zijn 
vrijwilligers die hiervoor worden opgeleid. Echter zijn de mantelzorgcaches 
op dit moment niet echt actief, omdat er volgens Dynamo onvoldoende 
vraag naar is. Een manier waarop zij dit zouden willen verbeteren is door bij 
andere ondersteuningsactiviteiten mantelzorgers te informeren over de 
mantelzorgcoaches.  
 
Daarnaast wordt bij Dynamo ook het belang van de verbinding met de zorg 
benadrukt, zodat mantelzorgers gesignaleerd en doorverwezen kunnen 
worden. 
 

“Het kost tijd. Maar vooral bij de zorg, want ik kom uit de zorg, ik zit 
nu aan de andere kant, dus ik zie wel dat daar nog wel wat te halen 
valt. Maar ook bij de wijkverpleging, thuiszorg, want die komen 
allemaal achter die voordeur. Dus daar is ook wat te halen. Daar 
moet ik ook mee in gesprek van: ‘Ja, jongens, weet, vergeet die 
mantelzorg niet.’ Of bij de gemeente bij de WMO-consulenten, bij 
de keukentafelgesprekken. Die mensen moeten toch ook heel 
duidelijk niet alleen maar op vraag van degene…Nee, je moet ook 
kijken van: hé, er is ook nog een partner, er is ook nog een 
buurvrouw, er is ook nog een kind, zoon of dochter, ja, wat doet die? 
Zorgt die voor u of is die mantelzorger? Ja, en dan moet je daar wel 
op ingaan en die moeten dan ook gaan doorverwijzen. Ja, ik heb het 
plaatje wel in mijn hoofd.” (Dynamo) 
 

Als tip voor de gemeente om mantelzorgers van niet-westerse herkomst te 
bereiken wordt voornamelijk samenwerken genoemd. Professionals geven 
aan ook benieuwd te zijn naar wat er in andere stadsdelen wordt gedaan om 
mantelzorgers te bereiken en ondersteunen. 
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6.1.3. Resumerend 
 
� In Amsterdam Oost blijft onbekendheid met het begrip mantelzorg en 

zich er niet aan relateren een belangrijke reden dat mantelzorgers van 
niet-westerse herkomst onbekend zijn met het ondersteuningsaanbod. 
 

� Zelforganisaties in Oost hebben een groot bereik doordat zij 
laagdrempelig zijn en op het gebied van taal vaak geen barrière vormen. 
Niet-westerse mantelzorgers kunnen zo makkelijk met hun vragen en 
problemen terecht. 

 
� Het stadsdeel geeft burgers invloed op de besteding o.a. door de 

instelling van een burgerjury die financiële middelen voor 
bewonersinitiatieven verdeelt. Met deze initiatieven worden nieuwe 
groepen mantelzorgers bereikt, veelal van niet-westerse achtergrond.  

 
� Zorgprofessionals die achter de voordeur komen zouden nog meer 

kunnen bijdragen aan het signaleren en doorverwijzen van 
mantelzorgers. 

 

6.2. Amsterdam Zuidoost 
 

6.2.1. Bevolking, beleid en aanbod 
 
Bevolkingssamenstelling 
In Amsterdam Zuidoost woont 10,4% van de Amsterdammers, namelijk 
87.854 mensen. Hier heeft bijna twee derde van de inwoners een niet-
westerse achtergrond (figuur 11)[10]. 1 op de 3 huishoudens is een 
eenpersoonshuishouden. Bijna een derde (31%) van de volwassenen heeft 
een laag inkomen, 11% van de bevolking (15 t/m 74 jaar) is werkloos [10] en 
36% is laagopgeleid.(AGM, 2016). Het stadsdeel Zuidoost wijkt op 
sociaaleconomische kenmerken ongunstig af ten opzichte van het stedelijk 
gemiddelde. De werkloosheid is hoger, er zijn meer mensen met een laag 
inkomen en ook het opleidingsniveau is lager. 
 

 
Figuur 11. Verdeling inwoners Amsterdam Zuidoost (bron: IOS Amsterdam) 
 
Het stadsdeel Zuidoost omvat 3 gebieden met ieder een eigen karakter. 
Bijlmer-Centrum, Bijlmer-Oost en Gaasperdam/Driemond.  
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Speerpunten mantelzorgondersteuning 
In stadsdeel Zuidoost is in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de 
behoeften van de mantelzorgers in het stadsdeel [11]. Daaruit kwam naar 
voren dat er een behoefte is aan: 

- Een betere aansluiting tussen formele en informele zorg en hulp;  
- Uitgebreide (begrijpelijke) informatie voor migrantengroepen over het 

ondersteuningsaanbod;  
- Lotgenotencontact;  
- Een breder aanbod van cultuurspecifieke respijtzorg;  
- Vergroten van de kennis van professionals over het onderwerp 

mantelzorg en de mogelijkheden voor ondersteuning van 
mantelzorgers;  

- Een uitbreiding van de pool van actieve mantelzorgambassadeurs die 
outreachend aan de slag gaat;  

- Deskundigheidsbevordering voor de mantelzorgambassadeurs;  
- Meer (meertalige) informatieverstrekking over voorzieningen 

(respijtzorg, regelingen, indicaties e.d.) via laagdrempelige 
bijeenkomsten.  

 
Activiteiten die in dit kader zijn gepland / uitgevoerd voor de periode april 
2017 – december 2018 zijn onder andere: 
• Bereiken van mantelzorgers:  

- het opleiden van mantelzorgambassadeurs 
- voorlichting en training voor professionals van (zelf)organisaties 
- promotie via (social) media o.a. Mantelzorgkrant Zuidoost,  

• Stimuleren duurzame informele (respijt)zorg voor mantelzorgers: 
-  coaching traject voor een informele organisatie om een duurzaam 

aanbod voor respijtzorg op te zetten 
- structurele inzet van vrijwilligers ter ondersteuning van mantelzorgers 

van dementerende zorgvragers 
- cursus voor mensen die langdurig en intensief zorgen voor een naaste 
- stimuleren lotgenotencontact 
- ontwikkeling van passend aanbod voor jonge mantelzorgers 
- workshop/training voor mantelzorgers van mensen met LVB en/of 

GGZ problematiek 

- passend aanbod voor mantelouders (praktische hulp en 
ondersteuning) 

 
Waar nodig worden de activiteiten aangepast op het gericht ondersteunen 
en bereiken van mantelzorgers met een niet westerse achtergrond. 
 
Aanbod Amsterdam Zuidoost 
In tabel 5 is een overzicht te vinden van het aanbod van mantelzorg-
ondersteuning van formele organisaties en zelforganisaties in Amsterdam 
Zuidoost. Het overzicht is zo volledig mogelijk gemaakt, maar het kan zijn 
dat er nog aanbod mist.  
 
Markant biedt een breed scala aan voornamelijk één-daagse trainingen. 
MaDiZo heeft een inloopspreekuur en verzorgt lotgenotengroepen.  
 
Naast deze maatschappelijke dienstverlening zijn er verschillende 
zelforganisaties die mantelzorgondersteuning aanbieden. Akwaaba Zorg 
richt zich op de Afrikaanse mantelzorgers en biedt dagbesteding waarbij 
mantelzorgers ook terecht kunnen voor advies en inhoudelijke 
ondersteuning.  
 
Stichting GAM bestaat uit een groep Afrikaanse acteurs die door middel van 
een tv-serie taboeonderwerpen bespreekbaar maakt. Zij hebben een serie 
van 6 afleveringen gemaakt over mantelzorgen, elke aflevering afsluitend 
met een interview met een professional. De oprichtster is zelf ook 
mantelzorger en veel mensen binnen de community kunnen bij haar met 
vragen terecht.  
 
Kraka-e-Sewa is een ontmoetingscentrum van Cordaan speciaal voor 
Surinaamse ouderen met beginnende dementie. Daarnaast verzorgen zij 
informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. Stichting Naast is gericht op 
mantelzorgers van mensen met een verslaving, en organiseert elke maand 
een informatiebijeenkomst in Zuidoost waarin zij mantelzorgers kennis laten 
maken met hun ondersteuningsaanbod. 
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Tabel 5. Aanbod mantelzorgondersteuning Amsterdam Zuidoost 

Organisatie Type aanbod Omschrijving 

Markant Training Omgaan met dementie, hoe blijf je in 
contact? 

  Training De zorg de baas: 5-daagse cursus. 

  Lotgenoten-
groep 

Mama Vita: inventarisatie waar de 
behoefte ligt van ouders van een kind 
met autisme. 

  Training Omgaan met niet-aangeboren 
hersenletsel. 

  Training Mantelzorgen en op zoek naar een 
baan. 

  Training Werk en mantelzorg combineren. 

  Training Respijtzorg: hoe krijg ik meer tijd 
voor mezelf? 

  Training Omgaan met verdriet bij mantelzorg. 

MaDiZo Individuele 
ondersteuning 

Mantelzorgspreekuur 

  Lotgenoten-
groep 

Lunch voor mantelzorgers 2 keer per 
week. 

Akwaaba Zorg Dagbesteding De Afrikaanse mantelzorger 
ontlasten en het verschaffen van 
advies en inhoudelijke ondersteuning. 

Stichting GAM Informatie-
voorziening 

Verschaft via soap op SALTO 
informatie over mantelzorgen en 
waar mensen terecht kunnen voor 
ondersteuning. 

Kraka-e-Sewa Dagbesteding & 
informatie-
bijeenkomst 

Surinaams activiteitencentrum voor 
ouderen met dementie. Verzorgen 
ook informatiebijeenkomsten. 

Stichting Naast Informatie-
bijeenkomst 

Maandelijkse informatiebijeenkomst 
voor mantelzorgers van mensen met 
een verslaving. 

 

Naast de organisaties in Amsterdam Zuidoost die een aangekondigd aanbod 
hebben gericht op mantelzorgers zijn er veel zelforganisaties die niet 
specifiek mantelzorgondersteuning aanbieden maar zich er wel mee bezig 
houden. Zelforganisaties Anand Joti (een woongroep voor Hindoestaans 
Surinaamse ouderen) en Profor (een organisatie gericht op het 
ondersteunen van de Spaanstaligen) staan via activiteiten die zij organiseren 
in contact met de mensen in hun community. Zij zijn op de hoogte van wat 
er speelt, en op het moment dat er signalen zijn dat mensen behoefte 
hebben aan ondersteuning bij het mantelzorgen wordt er aandacht aan 
besteed in de vorm van een informatiebijeenkomst.  
 
In tabel 5 is het aanbod van respijtzorg niet opgenomen. In Zuidoost is, net 
als in Stadsdeel Oost, Markant actief voor het koppelen van vrijwilligers aan 
mantelzorgers. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van het 
aanbod van organisaties als Home Instead en Mantelaar. 
 

6.2.2. Het bereiken van niet-westerse mantelzorgers 
 
In Amsterdam Zuidoost zijn professionals van de organisaties MaDiZo, 
Anand Joti, Stichting GAM, Profor, Kraka-e-Sewa en Venzo geïnterviewd 
over hun ervaringen met het bereiken van mantelzorgers van niet-westerse 
herkomst.  
 
Barrières voor gebruik ondersteuningsaanbod 
In Zuidoost lijkt, net als in Oost, de onbekendheid met de term ‘mantelzorg’ 
een grote rol te spelen in het niet bereiken van de niet-westerse 
mantelzorgers. Zolang mantelzorgers niet weten dat zij mantelzorger zijn, 
zullen zij ook niet op de hoogte zijn van het aanbod. 
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“Ik vind het wel belangrijk dat iedereen weet wat mantelzorg is en 
wanneer je dat bent en wat het inhoudt en dat er ondersteuning 
voor is, hoewel het voor ons heel normaal is om te doen en we het 
toch altijd wel redden. Maar ja, goh, er zijn genoeg mantelzorgers 
die het niet redden, die het heel zwaar hebben en dan denk ik van: 
ja, dan is het toch goed dat we weten van: o, wacht even, er is iets 
voor ons.” (Kraka-e-Sewa) 
 

Vergelijkbaar met Oost, is de beheersing van de Nederlands taal in Zuidoost 
ook een struikelblok voor mantelzorgers. Lotgenotengroepen, 
informatiebijeenkomsten en cursussen die een zekere beheersing van de 
Nederlandse taal vereisen zijn voor deze groep mantelzorgers niet 
toegankelijk. Hierdoor valt mogelijk een deel van het ondersteuningsaanbod 
weg voor mantelzorgers die niet aan een bepaald taalniveau voldoen. 
 

“Heel veel van hen hebben niet alleen een taalbarrière qua de 
Nederlandse taal, maar moeten ook in hun eigen taal alfabetiseren. 
Dus je moet wel duidelijk weten: wie heb je voor je? En niet alles bij 
elkaar vegen en aan die cursus, nee, je moet echt gericht aan de 
slag.” (Profor) 
 
“Nou, met name de taal is soms een barrière, omdat met name de 
Engelssprekende mensen en anderstaligen, hè, Pakistaanse of…Ja, 
ik heb 2 Pakistaanse mensen en als je merkt dat ze dus ook echt 
willen participeren in de maatschappij, dan doen ze er ook alles aan 
om er ook bij te horen, maar voor zover ik weet, of althans, de taal is 
een barrière ook om hen ook echt mee te krijgen. De Engelse, vooral 
de Afrikaanse groep. Ja, dan is het soms moeilijk voor hen ook om in 
groepen te participeren, zoals een lotgenotengroep. Maar daar 
moeten we nog over gaan nadenken van: hoe gaan we dat doen?” 
(MaDiZo) 
 

Organisaties Home Instead en Mantelaar hebben weinig klanten in 
Amsterdam Zuidoost. Ook hier zou het weinige gebruik van respijtzorg 
verklaard kunnen worden door de culturele achtergrond: 

“Een heleboel mensen weigeren mantelzorg of zorg in het 
algemeen, thuiszorg ook, omdat ze vinden dat het vanuit de 
culturele achtergrond niet gediend is.” (Anand Joti) 

 
Ervaringen met strategieën  
Zelf0rganisaties danken hun bekendheid in Zuidoost voornamelijk aan 
mond-tot-mond reclame: 
 

“Ik sta ook op participatiemarkten en van alles, alleen maar om nog 
meer naar buiten te treden. Maar de mensen komen hier vaak wel 
via mond-tot-mond, omdat iemand het heeft gehoord of we worden 
gebeld.” (Profor)  
 

Een andere succesfactor die veel professionals benoemen is het aanbieden 
van ondersteuning op de plekken waar niet-westerse mantelzorgers al 
bekend zijn, in plaats van nieuwe wegen proberen te creëren.  
 

“Ja. Kijk, we hadden wel een uitgebreide intake om te kijken: waar 
zitten jullie dan? In de kerk of in welke buurthuizen organiseren jullie 
bijeenkomsten? Dat werkt eigenlijk het beste, bijeenkomsten die er 
al zijn, waar je dan al inzit en waar je dan gewoon het verhaal van 
mantelzorg en de informatie over waar je terecht kunt, kunt delen 
met de mensen die daar zijn. Dus ja, er zijn heel veel initiatieven 
waar mensen samengeroepen worden wat nieuwe dingen zijn, maar 
weet je, er zijn er al zoveel. Zeker ook in Zuidoost, daar zijn zoveel 
groepen die samenkomen. Eigenlijk is het ’t makkelijkst of het 
meest werkzaam om die groepen te voeden met informatie.” 
(Venzo) 

 
De professionals van zelforganisaties in Zuidoost beamen dit. Zij zijn 
laagdrempelig en hebben al een vertrouwensband opgebouwd met hun 
netwerk. Hierdoor denken zij dat mantelzorgers eerder bij hun organisatie 
voor ondersteuning zullen komen dan bij de gemeente zelf. 
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“Ik denk dat als de gemeente het zelf gaat doen, dan bereikt de 
gemeente ze niet. Gewoon via laagdrempelige organisaties en vrij 
veel voorlichting geven, niet één keer per jaar, maar gewoon 
verschillende. En laat ervaringsdeskundigen ook komen praten. Dat 
helpt ook een heleboel.” (Profor) 

 
Op de vraag of er tips voor de gemeente zijn voor het bereiken van niet-
westerse mantelzorgers was samenwerken en het verspreiden van kennis 
een onderwerp wat naar voren kwam. Zelforganisaties geven aan graag 
geïnformeerd te worden over nieuwe ontwikkelingen, zodat zij hun netwerk 
ook weer van adequate informatie kunnen voorzien. Daarnaast zouden ze 
zelf meer bijeenkomsten en cursussen voor de mantelzorgers binnen hun 
doelgroep willen organiseren. 
 

“Ik denk ook aan de hand van zo’n train-de-trainer door Markant. 
Dan kunnen we aan de hand van hun materiaal het dusdanig 
laagdrempelig maken dat ik zelf zo’n voorlichting kan verzorgen. 
Dan hoef ik het wiel niet zelf te gaan uitvinden. Met hun materiaal 
op hun manier en methode. Als je het bijvoorbeeld 2 keer moet 
doen en als je denkt: misschien is 5 keer voor hen beter, dan kunnen 
we het zodanig doen dat het 5 keer te doen is.” (Profor) 

 
Mantelzorgambassadeurs 
In Amsterdam Zuidoost zijn (ex)mantelzorgers door Markant opgeleid tot 
mantelzorgambassadeurs. Deze ambassadeurs hebben binnen hun eigen 
culturele netwerk een actieve rol en worden ingezet om andere 
mantelzorgers te bereiken. Zo creëren de ambassadeur bekendheid met het 
begrip mantelzorg en informeren ze over mantelzorgers over waar ze 
terecht kunnen voor ondersteuning. Volgens een ervaren 
mantelzorgambassadeur is dit de meest effectieve manier om niet-westerse 
mantelzorgers in Zuidoost te bereiken: 
 

“I think the best the way is to I mean use people like us who they 
understand well, you know. And then we can be the moderator 
between the professionals and the target group. Because in my 

community people know I’m the mantelzorgambassadeur, when 
people have problems and they don’t really know how to express 
themselves, but they also come to me like 'this is what I’m facing 
and this', they know I understand them more you know. But when 
they talk like that to the professional they don’t get it and they don’t 
get the help that they have to get.” (Mantelzorgambassadeur, 
Stichting GAM) 

 
Hoewel het plan goed van start is gegaan en veelbelovend is, is het 
doorzetten en levendig houden van de mantelzorgambassadeurs iets waar 
tegenaan gelopen wordt. Zowel vanuit het perspectief van de professional 
als dat van de mantelzorgambassadeur is er meer ondersteuning nodig voor 
het ambassadeurschap. Er zijn in 3 jaar tijd 25 mantelzorgers getraind, maar 
na de training moeten deze mantelzorgambassadeurs ook de juiste 
begeleiding blijven krijgen om enthousiast te blijven en hun werk voort te 
blijven zetten. 
 

“Als mensen daar de handen voor op elkaar krijgen, ik bedoel 
gemeenten, enzovoorts, dan moeten ze ook wel zien dat zoiets niet 
alleen, dat je het zaadje kunt planten, maar zoiets moet natuurlijk 
ook water hebben, moet gesnoeid en moet weet ik veel, het onkruid 
moet eruit gehaald. Dus het moet onderhouden worden, het is niet 
zomaar…Die mensen doen dat niet uit zichzelf. Ze zijn mantelzorg-
ambassadeur geworden, omdat ze eerst een keer mantelzorger 
waren die ervaring heeft. Maar het ambassadeurschap, dat dragen 
ze dan uit in hun netwerk, maar meer ook niet, en daar hebben ze 
ook voeding voor nodig. Dat kwartje lijkt nu een beetje te vallen.” 
(Mantelzorgcoördinator, Venzo) 

 
“No not really, once in a while. But they should have supported us, 
you are now an ambassador, what can you do in your community. 
They should have followed up. But we just finished, get the 
certificate and that’s it. I tried to do it on my own way behind the 
scenes, you know I do a lot. People always come to me directly. You 
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should get the support to do it more. Now we are just lost.” 
(Mantelzorgambassadeur, Stichting GAM) 

 
Om de actieve rol van mantelzorgambassadeurs te blijven inzetten om niet-
westerse mantelzorgers te bereiken is dus een continue betrokkenheid en 
sturing van professionals nodig. Deels om de mantelzorgambassadeurs 
handvaten te geven en bij het proces te betrekken:  
 

“Yeah they should try to also support what we do to reach. We want 
to do it, we want to continue doing. They should support our way. 
Use the channels that we have already. That we can reach the 
mantelzorgers. They should use those channels to also try to let 
them know the possibilities that are out there. They don’t know it, 
we are so struggling with it. Maybe also try to make our work more 
professional. To the standard of the professionals, the professionals 
still can't reach them, they don’t understand the African 
mantelzorger and the African mantelzorger don't understand the 
professionals also. Why don't they also give us a training to be 
professionals. So that they can reach their goal.” 
(Mantelzorgambassadeur, Stichting GAM) 

 
Maar een continue betrokkenheid vanuit de professionals is ook nodig om 
het proces levende te houden en door te kunnen blijven ontwikkelen: 
 

“De succesfactoren zijn wel dat je blijft bij…nou, die samenwerking 
die er was toen, weet je, dat je gaat naar héél erg de haarvaten van 
de samenleving, de mensen die een netwerkje om zich heen 
hebben. Dus niet van bovenaf, maar van onderop en dat samen met 
hen vormgeven. En eigenlijk zitten we nog in dat samen vormgeven. 
Het is echt van onderop gekomen, het is van binnenuit gegaan, 
maar dat samen vormgeven, die fase, daar zijn we in blijven steken. 
En dat het constant door moet groeien door weer van binnenuit en 
van onderop nieuwe mensen erbij te betrekken om het levend te 
houden, dat is ook nog een fase waar we nu niet inzitten. Dus dat 
samen vormgeven en dan weer doorgaan, nou, het is jammer als je 

iets moois hebt dat het dan weer niet verder kan groeien.” 
(Mantelzorgcoördinator, Venzo) 

 

6.2.3. Resumerend 
 
� Ook in Amsterdam Zuidoost blijft onbekendheid met het begrip 

mantelzorg en zich er niet aan relateren een belangrijke reden dat 
mantelzorgers van niet-westerse herkomst onbekend zijn met het 
ondersteuningsaanbod. 
 

� Zelforganisaties hebben een groot bereik doordat zij laagdrempelig zijn 
en op het gebied van taal vaak geen barrière vormen. Niet-westerse 
mantelzorgers kunnen zo makkelijk met hun vragen en problemen 
terecht. 
 

� Zelforganisaties in Amsterdam Zuidoost zouden graag meer doen op 
het gebied van ondersteuning en bestaande methodes passend maken 
voor de desbetreffende doelgroep. 

 
� Mantelzorgambassadeurs kunnen veel betekenen in het bereiken en 

ondersteunen van mantelzorgers binnen hun netwerk. Om dit initiatief 
te blijven voortzetten is actieve begeleiding van professionals van 
Markant nodig.  
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
In oktober 2017 heef RVE OJZ, afdeling Zorg, gemeente Amsterdam de GGD 
Amsterdam (afdeling EGZ) opdracht gegeven een evaluatieonderzoek uit te 
voeren naar het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Reden van het 
onderzoek is een aangenomen motie van de raadsleden Boomsma en 
Poorter. Mantelzorgondersteuning is een belangrijk onderwerp voor de 
gemeente. Het onderzoek wordt gezien als startpunt om in Amsterdam 
meer van elkaar te leren en om met elkaar in gesprek te gaan over hoe 
mantelzorgondersteuning nog beter kan aansluiten bij de behoefte van 
mantelzorgers. 
 
De belangrijkste onderzoeksvragen waren: 
 
A: Hoe wordt mantelzorgondersteuning en de route ernaar toe ervaren door 

mantelzorgers en professionals?  
B: Om welke redenen maken mantelzorgers geen gebruik van 

mantelzorgondersteuning aanbod? 
 
In de loop van het onderzoek is aan deel B nog de vraag toegevoegd hoe 
ernstig het is dat mantelzorgers geen gebruik makenvan het 
ondersteuningsaanbod. 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten samengevat behorend 
bij deze onderzoeksvragen A en B en eindigen we met een dankwoord. 
 

7.1 Samenvatting van de belangrijkste resultaten deel A 
 
Zicht krijgen op het aanbod 
Om zicht te krijgen op het aanbod zijn interviews gehouden en een 

vragenlijst uitgezet: 
• Telefonische interviews met 20 deelnemers van Individuele trajecten, en 

15 ontvangers van informele respijtzorg van Markant.  

• Diepte-interviews: face to face met 7 deelnemers van Individuele 
trajecten en telefonisch met 15 ontvangers van informele respijtzorg 
Markant 

• Diepte-interviews face to face met 3 professionals betrokken bij de 
Individuele trajecten, 2 professionals betrokken bij ‘De Zorg de Baas’, 2 
professionals betrokken bij het Individueel Programma van St. Naast en 2 
professionals betrokken bij informele respijtzorg Markant  

• Interviews met 12 professionals en vrijwilligers van het ondersteunings-
aanbod voor mantelzorgers in Amsterdam Oost en Zuidoost: Civic, 
Dynamo, Assadaaka, Stichting SAN Oost, MaDiZo, Anand Joti, Stichting 
GAM, Venzo, Kraka-e-Sewa, Profor, Home Instead en Mantelaar. 

• Digitale vragenlijst ingevuld door 334 ontvangers van het 
Mantelzorgcadeau 2017. 

 
Ervaringen met mantelzorgondersteuning 
De geïnterviewde deelnemers zijn in meerderheid tevreden of zeer tevreden 
over het aanbod. Men is positief over houding en professionaliteit van de 
professionals. De meesten voelen zich geholpen met hun problemen en een 
deel van de deelnemers rapporteert vermindering van belasting maar er is 
ook behoefte aan (meer of ook andere) mantelzorgondersteuning.  
 
Deelnemers van de individuele trajecten zoeken met name ondersteuning 
voor algemene praktische vragen rond de naaste waarvoor men zorgt zoals 
huisvestingsproblematiek, hulp met brieven, bemiddeling instanties, hulp 
aanvragen PGB. Een groot deel van de deelnemers voelt zich goed geholpen 
met hun probleem. Een kwart van de geïnterviewde deelnemers voelt zich 
echter niet geholpen omdat het probleem niet is opgelost, ze zich niet 
gehoord of begrepen voelen of het aanbod is onvoldoende op maat. 
 
Het cursusaanbod is geschikt voor mensen die aandacht voor zichzelf 
kunnen aanvaarden in hun rol als zorgende van hun naaste en mogelijkheid 
hebben voor zelfreflectie. Het leert deelnemers in te zien wat de invloed is 
van het eigen handelen op zichzelf en de naaste en hoe hier beter mee om te 
gaan in de toekomst. De deelnemers van dit aanbod zijn zeer tevreden over 
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dit aanbod. De randvoorwaarden opgesteld door Movisie komen in het 
aanbod terug en worden herkend door deelnemers en professionals.  
 
De meeste respijtzorgdeelnemers zijn tevreden over de vrijwilligers die 
respijtzorg bieden en bijna alle deelnemers voelen zich geholpen door de 
komst van een vrijwilliger. De respijtzorg heeft in bijna alle gevallen een 
positief effect op de belasting van de mantelzorger. 
 
Mantelzorgers die via een vragenlijst bevraagd zijn naar hun ervaringen met 
het bredere aanbod aan mantelzorgondersteuning zijn overwegend (zeer) 
tevreden en bij de helft is de last van het zorgen minder geworden. 
 
De route er naar toe 
Het bereiken van mantelzorgers blijft voor de aanbieders een punt van 
aandacht. Men zou meer mantelzorgers willen bereiken, en eerder. 
Verwijzende professionals zouden beter geïnformeerd kunnen worden over 
herkennen van mantelzorgers en het aanbod voor de mantelzorgers zelf. De 
mantelzorgers herkennen zichzelf niet altijd in deze rol. Naast onbekendheid 
speelt ook weerstand een rol, zowel bij mantelzorgers van Nederlandse 
afkomst, als van niet-Nederlandse afkomst. Mantelzorg wordt bij velen als 
een vanzelfsprekendheid gezien, met name bij vrouwen. 
 
Deelnemers die zoeken naar ondersteuning komen in contact met het 
aanbod door bekenden maar ook door verwijzing vanuit de zorg, gemeente, 
informatieve mail, infobijeenkomsten, open dagen en door zelf online te 
zoeken.  
 
De professionals van ondersteuningsaanbod zien een toename van het 
aantal mantelzorgers op hun spreekuur, maar als ze naar de cijfers kijken zijn 
er nog een hoop mantelzorgers die ze niet bereiken. Men ziet een aantal 
redenen om het beperkte bereik te verklaren. Slechts een deel van de 
mantelzorgers herkent zich in de term mantelzorger en zoekt daarom ook 
geen hulp die onder deze noemer valt. Een andere reden die professionals 
geven is dat er te weinig wordt doorverwezen. Hierbij is het van belang dat 
de potentiele verwijzers bij herhaling geïnformeerd worden over signaleren 

en verwijzen van mantelzorgers. Een full time mantelzorgcoördinator 
binnen een organisatie kan mantelzorgers signaleren en doorverwijzen. 
Voor deelnemers met een niet-westerse achtergrond kunnen de eigen 
netwerken een belangrijke rol vervullen in de verwijzing. Professionals 
ervaren effectiviteit van de informatiedagen voor mantelzorgers. Hoewel 
deze niet altijd goed worden bezocht komen nadien meer aanmeldingen en 
vragen. Het is belangrijk om herhaaldelijke informatie te verspreiden. 
 
De professionals van het ondersteuningsaanbod of professionals die 
specifieke aandacht hebben voor mantelzorg moeten korte lijnen hebben 
met potentiele verwijzers en hen herhaaldelijk op hun aanbod wijzen wil de 
verwijzing beter op gang komen. Sleutelfiguren van specifieke (culturele) 
groepen kunnen van groot belang zijn voor de acceptatie van mantelzorg en 
overtuigingen erover. De vervolgstap kan dan het zoeken van 
mantelzorgondersteuning zijn. 
 
 

7.2 Samenvatting van de belangrijkste resultaten deel B 
 
Zicht krijgen op de redenen van niet gebruikers 
Om zicht te krijgen op redenen waarom mantelzorgers geen gebruik maken 
van ondersteuning is een vragenlijst gestuurd naar 804 respondenten van de 
Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 die hierin hadden aangegeven 
mantelzorger te zijn. De digitale of papieren vragenlijst is ingevuld door 339 
respondenten. Ook aan de ontvangers van het Mantelzorgcadeau 2017 zijn 
een aantal vragen gesteld over het niet gebruiken van aanbod.  
 
Redenen om geen gebruik te maken van mantelzorgondersteuning 
Een derde van de mantelzorgers die eerder geen gebruik maakten van 
ondersteuningsaanbod gaven anderhalf jaar later aan wel zorg te 
ontvangen. Als redenen gaven zij dat de zorg zwaarder was geworden, door 
toename van de hulpvraag van hun naaste of door afname van de eigen 
draaglast.  
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Een deel van de mantelzorgers maakt geen gebruik van ondersteuning maar 
heeft daar wel behoefte aan. Alle bronnen laten zien dat de belangrijkste 
redenen daarvoor zijn: onbekendheid met het aanbod, niet weten hoe men 
deze ondersteuning kan krijgen, geen tijd en energie om het uit te zoeken. 
Een deel van de mantelzorgers die geen gebruik maken van respijtzorg maar 
hier wel behoefte aan hebben, geven als aanvullende reden dat de naaste 
waar ze hulp aan bieden dit zelf niet wil. 
 
De meeste mantelzorgers geven aan dat zij nooit door iemand gewezen zijn 
op het ondersteuningsaanbod . Minder dan een kwart van de respondenten 
zegt wel eens op het aanbod gewezen te zijn, de helft door familie/ vrienden 
en een klein deel door de huisarts en andere professionals.  
 
Respondenten geven aan dat ze wel gebruik gaan maken van het 
ondersteuningsaanbod als iemand hen vertelt wat mogelijk is, waar de 
informatie te vinden is of als de situatie van de zorgontvanger verergert. 
 
Noodzaak voor ondersteuning 
De meeste mantelzorgers die geen ondersteuning krijgen voelen zich niet of 
nauwelijks belast. Echter, het gevoel zwaar tot overbelast te zijn komt wel 
veelvuldig voor bij mantelzorgers die behoefte hebben aan ondersteuning 
maar deze niet krijgen. Het meest belastend vinden zij de balans bewaken 
tussen zorg, werk, het eigen gezin, vrienden, hobby’s en vakantie. Ook de 
emotionele belasting wordt als zeer belastend ervaren. In deze groep komen 
veel risicofactoren voor overbelasting voor, zoals het missen van kennis en 
vaardigheden om de hulp te geven die nodig is en het moeilijk vinden om 
ondersteuning te vragen als men hier behoefte aan zouden hebben.  
 
Ook bij een deel van de mantelzorgers die geen behoefte aangeeft zijn 
risicofactoren aanwezig.  
 

7.3 Conclusie 
 
Dit onderzoek laat een positief beeld zien van het onderzochte aanbod aan 
mantelzorgondersteuning in Amsterdam. Deelnemers en professionals zijn 

in meerderheid tevreden en de randvoorwaarden voor effectiviteit zijn 
aanwezig. Een punt van zorg is wel dat een deel van de deelnemers te laat bij 
het aanbod arriveert en al zwaar belast of overbelast is.  
 
Een voorzichtige conclusie is dat het aanbod er is, dat het aansluit en werkt, 
maar dat de weg er naar toe problematisch is. Mantelzorger zijn niet bekend 
met het aanbod, weten niet hoe of waar ze ondersteuning kunnen krijgen of 
voelen zich niet aangesproken. Professionals wijzen weinig door en hebben 
nog onvoldoende oog voor de mantelzorgers. Meer en beter aansluitende 
zorg voor de zorgvrager kan de draaglast van mantelzorgers verlichten. 
 
In dit rapport worden suggesties gedaan voor het beter bereiken van 
mantelzorgers waaronder persoonlijk contact met en tussen professionals, 
het betrekken en inbedden van laagdrempelige informele organisaties in de 
keten, informatie aanbieden op plekken waar mantelzorgers zijn, en meer 
vraaggericht werken. Waarschijnlijk gaat het niet om één oplossing maar om 
een combinatie en samenspel. 
 
 

7.4 Dankwoord 
 
Dit onderzoek had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de medewerking 
van verschillende personen en instanties, die wij op deze plek graag willen 
bedanken voor hun bijdrage. Allereerst willen wij alle geïnterviewde 
mantelzorgers en professionals bedanken voor het delen van hun 
ervaringen. Ook willen we de respondenten aan het vragenlijst onderzoek 
bedanken. Onze contactpersonen bij OJZ en de stadsdelen en de 
deelnemers aan de begeleidingsgroep willen wij bedanken voor de prettige 
samenwerking. En tot slot, willen we de onderzoekers van het SCP 
bedanken voor het vele gedegen onderzoek waaruit wij inspiratie, kennis en 
items voor onze interviews en vragenlijsten hebben kunnen putten. 
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