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                                                           Mantelzorgers, 

een belangrijke stille groep mensen 

Die zich inzetten voor een geliefde 

naaste of de behoeftige mens. 

 

Zichzelf vaak wegcijferen, 

zonder maar een klacht. 

De zware zorg met liefde blijven 

vervullen en volbrengen, 

zo lang als deze taak hun wacht! 

Bron: www.1001gedichten.nl 
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Voorwoord 
 

 
 
De gemeente Leiderdorp wil mantelzorgers graag ondersteuning op maat aanbieden. 
 
Voor u ligt de eerste nota mantelzorgbeleid van de gemeente Leiderdorp. Mantelzorg is van 
alle tijden en is heel gewoon. Maar mantelzorg is heel belangrijk om te zorgen dat mensen 
langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers hun taak 
kunnen blijven uitvoeren, is het van belang dat zij goede ondersteuning ontvangen. De 
ondersteuning kunnen zij alleen ontvangen op het moment dat zij goed geïnformeerd zijn 
over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning.  
 
Met de activiteiten vanuit ons mantelzorgbeleid willen wij de erkenning en herkenning van 
mantelzorgers stimuleren. Verder geven wij inzicht in de verschillende groepen 
mantelzorgers en brengen daarbij de wensen en behoeften van Leiderdorpse mantelzorgers 
in kaart. Op basis hiervan hebben wij een basispakket voor mantelzorgondersteuning in 
Leiderdorp samengesteld, waarmee de mantelzorgondersteunende organisaties, maar ook 
de gemeente zelf, verder aan de slag gaan. 
De nota is tot stand gekomen met behulp van organisaties, instellingen en, niet te vergeten, 
de mantelzorgers in onze gemeente. Wij willen hen hiervoor hartelijk bedanken!  
 
 
Leiderdorp, juli 2011 
 
Kees Wassenaar  
Wethouder Zorg en Welzijn 
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Samenvatting 

 
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor chronische zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden 
door naasten: de partner, familie, vrienden, kennissen, buren. Kenmerkend is de bestaande 
persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn/haar naaste. Het beleid voor 
mantelzorgondersteuning is doorgaans gericht op mantelzorgers die meer dan drie maanden 
en meer dan acht uur per week voor een naaste zorgen, aangezien zij de meeste kans lopen 
op overbelasting (bron: handreiking: mantelzorgondersteuning in de Wmo VWS 2006). Deze 
ondersteuning bestaat uit de volgende basisfuncties: 

• Informatie 

• Emotionele ondersteuning (luisterend oor) 

• Educatie 

• Respijtzorg (zorg die tijdelijk van de mantelzorger wordt overgenomen) 

• Financiële ondersteuning 

• Materiële ondersteuning  

• Praktische dienstverlening 

De gemeente Leiderdorp voldoet aan de bovenstaande basisfuncties. In hoofdstuk 4 van 
deze nota wordt schematisch weergeven welke basisfunctie door welke organisatie(s) wordt 
uitgevoerd.  De twee organisaties die door de gemeente Leiderdorp worden gesubsidieerd 
voor het leveren van mantelzorgondersteuning zijn: Activite (Bureau Informele zorg) en 
Pluspunt. MEE wordt vanuit de AWBZ gesubsidieerd. 

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau telt de gemeente Leiderdorp 5.793 mantelzorgers, 
waarvan 4.330 langdurige en/of intensieve hulp verlenen1. Er zijn ongeveer 300 
Leiderdorpse mantelzorgers bekend bij Pluspunt, MEE en Activite. Deze groep 
mantelzorgers is geen stabiele groep, maar een groep die steeds wisselt van omvang en 
samenstelling.  
Om meer mantelzorgers (die nog niet bekend zijn bij Pluspunt, MEE en Activite) te 
ondersteunen, wil de gemeente Leiderdorp voor de mantelzorgers een beleid formuleren dat 
gericht is op hun wensen en behoeften.  
 
 
 

                                                
1 Bron: Factsheet mantelzorg Holland Rijnland 2010 
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1.Doelstellingen van het mantelzorgbeleid 
 
1. 1 Doelgroep                                                                                                                                       
In principe is het beleid ondersteunend aan alle mantelzorgers, maar er wordt speciale 
aandacht gegeven aan de zwaarst belasten. Dat zijn de mantelzorgers die langer dan een  
jaar gedurende 8 uur per week of meer voor een naaste zorgen, conform het landelijk beleid. 
Om ervoor te zorgen dat de mantelzorgondersteuning op maat aan mantelzorgers wordt 
geleverd, is er bij dit mantelzorgbeleid gekozen voor een brede doelgroepdefiniëring: 

• Jonge mantelzorgers: thuiswonende kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 
jaar die mantelzorg verlenen aan inwonende familieleden.  

• Allochtone mantelzorgers: mantelzorgers die een andere etnische achtergrond 
hebben dan de mantelzorgers van Nederlandse afkomst. Hieronder worden personen 
verstaan die zelf of van wie een van beide ouders in het buitenland is geboren. Voor 
dit onderzoek is gekeken naar allochtonen met een niet-westerse achtergrond.  

• Werkende mantelzorgers. 

• Mantelzorgers die zorg verlenen aan een GGZ patiënt. 

• Mantelzorgers die zorg verlenen aan iemand die beperkt is. Hiertoe behoren 
dementerenden, chronisch zieken, terminaal patiënten, mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Meetbare en realistische doelstellingen zijn:                                                                                         
De gemeente Leiderdorp wil de komende vier jaar 400 extra mantelzorgers benaderen. Dit 
wil de gemeente doen door zoveel mogelijk mantelzorgers te informeren over de 
mantelzorgondersteuning die door MEE, Activite, Pluspunt en andere organisaties wordt 
gegeven. Om dit te kunnen realiseren, zullen de drie bovengenoemde organisaties nauw met 
elkaar samenwerken. Daarnaast zullen de organisaties het gebruik van respijtzorg 
stimuleren via communicatie. 

 
2. Verbeterpunten t.a.v. het mantelzorgbeleid 
Om na te gaan of mantelzorgers tevreden zijn met de mantelzorgondersteuning die in 
Leiderdorp wordt gegeven, heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd. Er hebben 258 
mantelzorgers aan het onderzoek deelgenomen. De belangrijkste aandachtspunten die uit 
het onderzoek naar voren zijn gekomen, hebben betrekking op achtergrondkenmerken 
(groep, geslacht, zwaarte en tijdsduur van mantelzorg, situatie van de zorgvrager etc.) van 
de mantelzorgers en mantelzorgondersteuning: 
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Achtergrondkenmerken  
De aandachtspunten die gebaseerd zijn op achtergrondkenmerken van de mantelzorgers 
laten zich als volgt samenvatten:  

• De groep jonge mantelzorgers heeft niet deelgenomen aan het onderzoek. In 
hoofdstuk 5.1 worden de mogelijke verklaringen genoemd. 

• De meeste mantelzorgers zorgen voor iemand die dementerend is, chronisch ziek, of 
lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapt.  

• Mensen die mantelzorger zijn van iemand met een psychische aandoening (GGZ- 
patiënten), hebben het vaak extra zwaar.  

• Een kwart van de ondervraagden zorgt (veel) meer dan 10 jaar voor een ander. 

• Veel mantelzorgers zijn elke dag wel een paar uur bezig met hun zorgtaken.  
 

Mantelzorgondersteuning  
Uit het onderzoek zijn ten aanzien van de mantelzorgondersteuning de volgende 
aandachtspunten naar voren gekomen:  

• Veel mantelzorgers hebben onvoldoende informatie gekregen over mogelijkheden 
van ondersteuning. Bijna de helft zou meer willen weten over zorgregelingen.  

• Vooral mantelzorgers van GGZ- patiënten hebben meer behoefte aan emotionele 
ondersteuning en aan informatie over de ziekte.  

• Ruim een derde van de mantelzorgers krijgt geen financiële steun maar geeft aan er 
wel behoefte aan te hebben. Regelingen als een persoonsgebonden budget (PGB) 
en het Mantelzorgcompliment zijn bij velen niet bekend.  

• Vooral werkende mantelzorgers geven aan meer praktische ondersteuning/training te 
kunnen gebruiken.  

• Driekwart van de mantelzorgers is niet bekend met de mogelijkheden van respijtzorg: 
de zorg af en toe helemaal overdragen aan een ander. Bijna de helft van hen zou er 
wel behoefte aan hebben.  

• Meer dan de helft van de mantelzorgers ontvangt geen materiële hulp.  
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3. Voorgestelde beleidsmaatregelen  
Op basis van de aanbevelingen uit de mantelzorgenquête (zie bijlage en hoofdstuk 1 t/ 3), de 
mantelzorgbijeenkomst van 19 mei (zie bijlage en hoofdstuk 4) en de geformuleerde visie 
zullen de volgende activiteiten worden ondernomen: 

• Vergroten van het aantal onbekende mantelzorgers via samenwerking met 
mantelzorgondersteunende organisaties (MEE, Activite en Pluspunt). 

• Ontwikkelen van een mantelzorgkaart2.   

• Deskundigheidsbevordering over de problematiek en benadering van mantelzorgers 
bij het Wmo-loket.  

• Coördinatie van de mantelzorgondersteuning (bestaat uit informatie, advies, 
emotionele ondersteuning, cliëntondersteuning en respijtzorg3)  

  
Voor het subsidiejaar 2013 met de drie mantelzorgondersteunde instellingen nadere invulling 
geven aan een passend pakket mantelzorgondersteuning die aansluit bij de wensen en 
behoeften van de volgende doelgroepen: 

 
� Jonge mantelzorgers: thuiswonende kinderen en 

jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar die mantelzorg 
verlenen aan inwonende familieleden 

� Werkende mantelzorgers 
� Mantelzorgers die zorg verlenen aan een GGZ patiënt 

 
Vanaf 2013 zal ieder jaar specifiek aandacht worden besteed aan het bereik van een van de 
bovengenoemde doelgroepen. MEE, Activite, Pluspunt zullen worden gevraagd om 
gezamenlijk met een projectvoorstel te komen voor de specifieke doelgroep. 
 

4. Deskundigheidsbevordering bij het Wmo-loket                                                                               
In het Wmo loket wordt ook aandacht besteed aan de ondersteuning van mantelzorgers. Om 
de loketmedewerkers hierop beter toe te rusten zal deskundigheidsbevordering worden 
georganiseerd. Door  deze deskundigheidsbevordering kan het Wmo-loket de mantelzorgers 
op de juiste manier doorverwijzen naar instanties die mantelzorgondersteuning verlenen.  

                                                
2
 Mantelzorgkaart is een lokale sociale kaart voor de mantelzorgers waarin de  ondersteuningsmogelijkheden 

voor de mantelzorgers overzichtelijk worden gemaakt op een geplastificeerd A4-tje worden alle relevante 
organisaties van wonen, welzijn en zorg zichtbaar gemaakt. Deze kaart kan door de intermediairs en (zorg) 
professionals worden gebruikt.  
3
 Respijtzorg: zorg die tijdelijk door een ander wordt overgenomen     
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5. Financiële consequenties  

De bedragen die uit Wmo- reserve en/of doelreserve worden ontrokken, geven een 
kostenraming weer. Deze raming is gebaseerd op de subsidies die aan 
mantelzorgondersteunende organisaties in 2011 zijn uitgekeerd. Ieder jaar zal worden 
geëvalueerd of de huidige raming overeenkomt met de werkelijke gemaakte kosten. 

 

 

 

                                                
4
 Bestaat uit subsidies van Pluspunt en Activite ( Bureau Informele  Zorg). Dit geldt niet alleen voor 

2012, maar ook voor 2013-2015.  
5
 In 2012 is eenmalig impuls gegeven ten behoeve van mantelzorgondersteuning. Deze is niet 

uitgegeven en is in de Wmo- reserve  als doelreserve opgenomen. 
6
 De structurele kosten voor mantelzorg worden gedekt door een structurele budgetverlaging van de 

individuele voorzieningen (zie Wmo beleidsnota 2011-2015 ”Samenleven in Leiderdorp”).  

Benodigd budget                              

                           Jaar 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Activiteit  

Ontwikkelen 
van 
mantelzorgkaart  

 
Het geven van 
cursus aan het 
WMO-loket  

 
Mantelzorgers 

van GGZ- 
cliënten  

Werkende 
mantelzorg

ers  
Jonge 

mantelzorgers  
 
Totaal benodigd budget 
  

 
 

€ 53.405,- 
 

€ 60.405,- 
 

 
 

€ 69.405,- 
 

€ 78.405,- 
 

Binnen begroting voor 
mantelzorg ondersteuning 
zijn de volgende bedragen 
opgenomen:    

 
€ 30. 196,-

4
 

 
€  30.196,- 

 
€  30.196,- 

 
€  30.196,- 

 
Tekort  

 
 € 23.209,- 

 

 
€ 30.209,- 

 
€ 39.209,- 

 
€ 48.209,- 

Dekking  
Jaar 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Activiteit  

Ontwikkelen van 
mantelzorgkaart  

 
Het geven van 
cursus aan het 
WMO-loket  

 
Mantelzorgers 

van GGZ- 
cliënten  

Werkende 
mantelzorg

ers  
Jonge 

mantelzorgers  

 
Eenmalige onttrekking uit 
de Wmo- reserve 

 
€ 11.322,-

5
 

   
 
Binnen Wmo- begroting 
extra te dekken 

 
      € 11.887,-

6
 

 
€ 11.887,- 

 
€ 11.887,- 

 
€ 11.887,- 

 
Wordt meegnomen 
binnen de kadernota  

  
€ 18.322,- 

 
€ 27.322,- 

 
      € 36.322,- 

 
Totaal  

 
     € 23.209,- 

 

 
€ 30.209,- 

 
€ 39.209,- 

 
€ 48.209,- 



 10 

     

Inleiding 
 
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden 
door naasten: de partner, familie, vrienden, kennissen, buren. Het beleid voor 
mantelzorgondersteuning is doorgaans gericht op mantelzorgers die meer dan drie maanden 
en meer dan acht uur per week voor een naaste zorgen, aangezien zij de meeste kans lopen 
op overbelasting (bron: handreiking: mantelzorgondersteuning in de Wmo. VWS 2006).  
 
In 2007 is de verantwoordelijkheid voor de mantelzorgondersteuning overgedragen aan de 
gemeenten. De gemeente Leiderdorp heeft net als andere gemeenten op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de verantwoordelijkheid voor het volwaardig kunnen 
deelnemen aan de maatschappij van al haar burgers. Deze wet is per 1 januari 2007 
ingevoerd en bestaat uit negen prestatievelden. Het vierde prestatieveld gaat om de 
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente Leiderdorp heeft op dit 
prestatieveld nog geen beleid ontwikkeld. Leiderdorp vindt het belangrijk om op 
mantelzorgondersteuning specifiek beleid te ontwikkelen omdat mantelzorgers en vrijwilligers 
in belangrijke mate een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van 
anderen.  
 
De gemeente Leiderdorp telt volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 5.793 
mantelzorgers, waarvan 4.330 langdurige en/of intensieve hulp verlenen7. Van langdurige 
zorg is sprake als zorg langer dan 3 maanden wordt verleend. Bij intensieve mantelzorg 
wordt meer dan 8 uur per week zorg verleend. Er is bij dit onderzoek van het SCP rekening 
gehouden met de specifieke bevolkingsopbouw per gemeente naar leeftijd en etniciteit. 
 
In het kader van het vierde prestatieveld wordt er voor vrijwilligers en mantelzorgers apart 
beleid ontwikkeld. Dit heeft te maken met het feit dat mantelzorgers niet hetzelfde zijn als 
vrijwilligers. Kenmerkend voor mantelzorg is de bestaande persoonlijke band tussen de 
mantelzorger en zijn/haar naaste. Met vrijwilligerswerk wordt onbetaald werk bedoeld dat 
onverplicht, voor een korte of langere periode in enig georganiseerd verband wordt verricht 
ten behoeve van anderen en/of de samenleving8. 
 
Gemeenten zijn verplicht om hun Wmo beleid op de 9 prestatievelden vast te leggen in een 
vierjarige beleidsnota. In 2009 is de Wmo beleidsnota  “Waar meedoen toe leidt” vastgesteld. 
In het najaar 2011 zal de nieuwe Wmo beleidsnota worden vastgesteld door de 
gemeenteraad. Het mantelzorgbeleid en maakt onderdeel uit van de vierjarige beleidsnota 
Wmo 2012-2016.  
 

Leeswijzer 

In deze nota wordt eerst ingegaan op de beleidskaders, zowel landelijk als lokaal. Daarna 
worden de visie en de doelstellingen van het mantelzorgbeleid beschreven. Vervolgens 
worden de onderzoeksresultaten in kaart gebracht. De volledige rapportage van deze 
resultaten is als bijlage aan de nota toegevoegd. Ook het verslag van de 
mantelzorgbijeenkomst van 19 mei is als bijlage II aan deze nota toegevoegd. Tot slot zullen 
de beleidsmaatregelen voor de komende jaren worden geformuleerd. 

 

                                                
7  Factsheet mantelzorg Holland Rijnland 2010 
8  WMO- kadernota Waar meedoen toeleidt? 2009-2012 
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1. Landelijk beleidskader 
 
Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de zorgverlening in Nederland. Van alle 
hulpvragen wordt in 75% van de gevallen met mantelzorg voorzien.  
 
Op grond van de Wmo is de verantwoordelijkheid voor de mantelzorgondersteuning 
overgedragen aan de gemeenten. Deze wet is per 1 januari 2007 ingevoerd en bestaat uit 
negen prestatievelden. Het vierde prestatieveld gaat om de ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers. Dit prestatieveld heeft de minister van VWS verder uitgewerkt 
in de Beleidsbrief Mantelzorg en Vrijwilligerswerk 2008-2011: ‘Voor Elkaar’. Hierin geeft het 
ministerie van VWS de gemeenten handvaten hoe zij het prestatieveld concreet kunnen 
vormgeven.  
 
De minister heeft de volgende speerpunten geformuleerd: 

1. Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op een goed aanbod van ondersteuning. 
2. Er moet meer oog komen voor de mogelijkheid van het combineren van arbeid en 

mantelzorg. 
3. Gemeenten moeten het aantal overbelaste mantelzorgers, landelijk 200.000, 

terugdringen. 
 
Het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Mezzo 
hebben in 2009 een basispakket voor mantelzorgondersteuning ontwikkeld. Bij het 
samenstellen van dit pakket zijn acht basisfuncties functies geformuleerd, die een antwoord 
moeten geven op vragen van mantelzorgers: 
  

• Informatie:                              
         Waar moet ik met mijn vragen naartoe? 

• Advies en begeleiding:             
               Wie denkt met mij mee? 

• Emotionele steun:      
               Wie biedt mij een luisterend oor? 

• Educatie:       
                Hoe kan ik leren om ….? 

• Praktische hulp:       
           Wie kan mij helpen met ……….? 

• Respijtzorg:         
        Hoe neem ik tijd voor mezelf? 

• Financiële tegemoetkoming:      
              Welke financiële tegemoetkomingen zijn er? 

• Materiële hulp:                 
         Welke voorzieningen zijn beschikbaar? 

In deze mantelzorgnota wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de gemeente Leiderdorp 
invulling geeft aan het basispakket mantelzorgondersteuning.  
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2. Lokaal beleidskader  

2.1 Visie mantelzorgbeleid 

Uit het coalitieakkoord 2010-2014 blijkt dat de gemeente Leiderdorp zeer te spreken is over 
de mantelzorgondersteuning die door verschillende organisaties (bv Pluspunt, Bureau 
Informele Zorg en MEE) wordt geleverd. De gemeente Leiderdorp wil dat mantelzorgers 
blijven participeren zodat zij hun zorgtaken kunnen combineren met werk, opleiding en vrije 
tijdsbesteding. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, heeft de gemeente in 
de Wmo beleidsnota de volgende doelstelling geformuleerd:  

Een bijdrage leveren aan een stimulerend klimaat voor mantelzorgers door ondersteuning te 
bieden, waardering te tonen en waar mogelijk voldoende te faciliteren. 
Het mantelzorgbeleid is in de Wmo-beleidsnota 2009-2012 nog niet concreet beschreven. 
De gemeente wil voor de mantelzorgers een beleid dat gericht is op hun wensen en 
behoeften. De landelijke basisfuncties die in 2009 zijn aangegeven, dienen daarbij als 
uitgangspunt. Leiderdorpse mantelzorgers zijn zelf actief betrokken bij het ontwikkelen van 
het mantelzorgbeleid via een bijeenkomst op 19 mei 2011. Zij hebben daar hun wensen en 
behoeften ingebracht. 
 

2.2 Doelgroep  

In principe is het beleid ondersteunend aan alle mantelzorgers, maar er wordt speciale 
aandacht gegeven aan de zwaarst belasten. Dat zijn de mantelzorgers die langer dan een 
jaar gedurende 8 uur per week of meer voor een naaste zorgen, conform het landelijk beleid. 

2.3 Doelstellingen van het mantelzorgbeleid 

Kort en goed is de algemene doelstelling van het mantelzorgbeleid: het bieden van 
ondersteuning aan mantelzorgers die dit nodig hebben, met speciale aandacht voor de 
zwaarst belasten. 

Meetbare en realistische doelstellingen zijn:                                                                                       
Er zijn ongeveer 300 mantelzorgers in beeld bij MEE, Activite en Pluspunt. Deze groep 
mantelzorgers is geen stabiele groep, maar een groep die steeds wisselt van omvang en 
samenstelling. De gemeente Leiderdorp wil de komende vier jaar het aantal mantelzorgers 
met 400 verhogen.   
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3. Mantelzorg 
Mantelzorg is de zorg die op een vrijwillige basis onbetaald wordt verleend aan een ernstig 
zieke, hulpbehoevende ouder, partner, familielid, vriend, kind buiten het huishouden of een 
thuiswonend kind ouder dan 12 jaar.9 Deze zorg kan kortdurend dan wel langdurig van aard 
zijn. Doorgaans wordt er van mantelzorg gesproken als men meer dan acht uur per week of 
langer dan drie maanden voor een ander zorgt. Niet elke vorm van onbetaalde zorg kan tot 
mantelzorg worden gerekend. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

mantelzorg en gebruikelijke zorg10. Gebruikelijke zorg is de zorg die partners, ouders en 
inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden. Mantelzorg is daarentegen 
een vorm van niet-professionele zorg die ontstaat uit een sociale relatie. Daarnaast 
onderscheidt mantelzorger zich in het feit dat zorg zwaar kan zijn, vaak moet gebeuren en 
lang kan duren. Bij het verlenen van gebruikelijke zorg is dit niet het geval. Mantelzorgers 
lopen het risico om overbelast te raken en is de kans groot dat zij in hun sociale relaties, 
werk en activiteiten buitenshuis in problemen kunnen verkeren. Verderop in deze nota wordt 
hierop nader ingegaan.  
Tevens is er een duidelijk onderscheid te maken tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk. 
Mantelzorg overkomt je. Je wordt ermee geconfronteerd, omdat het om een nabije persoon 
gaat. Het zorgen voor naasten wordt ”gewoon” gevonden. De zorg kan je ook niet zomaar 
beëindigen. Bij vrijwilligerswerk gaat het juist om een aantal afgebakende uren en 
(zorg)taken. Deze taken kunnen door een organisatie of een vereniging worden 
georganiseerd.  
 
De relatie tussen vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning komt om de hoek kijken als 
professionele organisaties vrijwilligers inzetten om de mantelzorger al dan niet tijdelijk te 
ontlasten. De zogenaamde respijtzorg. Deze mantelzorgers krijgen hierdoor tijd om iets voor 
zichzelf te doen. Hierdoor wordt de formele zorg verbonden met de informele zorg. 
 

3.1 Verschillende vormen van mantelzorg  

Mantelzorg kent verschillende vormen. Vaak gaat het om afspraken die niet formeel door de 
zorgvrager en mantelzorger zijn vastgelegd. De volgende vormen van mantelzorg kunnen 
gecombineerd voorkomen11:  

• Huishoudelijke hulp. Hierbij kan gedacht worden aan het schoonhouden van de 
woning, het wassen van kleding en het doen van boodschappen. 

• Persoonlijke verzorging. Dit kan zijn hulp bij het wassen en aankleden, maaltijden 
verzorgen en het aan- en uitdoen van steunkousen.  

• Psychosociale hulp. Bij deze hulp gaat het vooral om het bieden van emotionele 
steun en begeleiding. Denk hierbij aan een kennis, vriend en/of buur die dagelijks een 
praatje komt maken met de zorgvrager.  

• Praktische hulp: hier kan gedacht worden aan materiële hulp zoals het invullen van 
formulieren en het bellen met (hulpverlenende)instanties. 

• Verpleegkundige hulp. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een 
wondverzorging en het geven van injecties. 

 
Zoals aangegeven kunnen de bovenbenoemde taken gecombineerd worden uitgevoerd. De 
duur van de mantelzorgtaken kan variëren en is mede afhankelijk van de hulpvraag die de 
zorgvrager heeft.  

3.2 Mantelzorg in cijfers 

Het is moeilijk te schatten hoeveel mantelzorgers er in Nederland zijn. Dit heeft voor een 
groot deel te maken met het feit dat niet elke mantelzorger zichzelf een mantelzorger vindt. 

                                                
9 www.mezzo.nl/definitie_mantelzorg 
10

 CIZ protocol gebruikelijke zorg 2005  
11  www.regionaalkompas.nl 
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Dit geeft een vertekend beeld. Wel blijkt uit het onderzoek van Boer en Keuzenkamp (2009) 
dat mantelzorg vaak door de vrouw wordt verleend.  
 
Meer dan de helft van de vrouwen (60%) verleent deze zorg en iets minder dan de helft 
wordt door de man (40%) geleverd. De meeste vrouwelijke mantelzorgers zijn tussen 45 en 
65 jaar oud.  
Door de vergrijzing zal de groep oudere mantelzorgers gedurende de komende jaren stijgen. 
De leeftijd van de mantelzorgers hoeft overigens niet altijd als meetpunt te dienen voor het 
beroep doen op de mantelzorg. De mate waarin de zorgaanvrager beroep doet op deze 
zorg, hangt ook af van zijn/haar sociaal netwerk. Wanneer een zorgaanvrager een sociaal 
netwerk heeft dat dicht bij hem/haar staat, zal er onderling vaker mantelzorg worden 

gegeven. Daarnaast blijkt dat vrouwen een groter sociaal netwerk hebben dan mannen. Dit 
zou kunnen verklaren waarom de vrouwelijke mantelzorgers in de meerderheid zijn. 
 
De gemeente Leiderdorp telt volgens het Sociaal Cultureel Planbureau 5.793 mantelzorgers, 
waarvan 4.330 langdurige en/of intensieve hulp verlenen12.  

3.3 Knelpunten voor de mantelzorger 

In 2007 heeft NIVEL een onderzoek gedaan onder mantelzorgers13. Uit dit onderzoek is naar 
voren gekomen dat mantelzorgers zich overbelast en uitgeput kunnen voelen. Daarnaast 
hebben zij ook gevoelens van uitzichtloosheid. Deze gevoelens hebben als gevolg dat 
mantelzorgers een depressie en/of een burn-out kunnen krijgen.  
In veel gevallen krijgen mantelzorgers met zorgvragers te maken, van wie de 
gezondheidstoestand steeds verslechtert. Zij voeren zorgtaken uit die steeds intensiever en 
complexer worden. De zorgvrager heeft dan niet alleen steun en verzorging nodig, maar kan 
angstig zijn en wil ook antwoorden krijgen op bepaalde vragen die niet direct beantwoord 
kunnen worden. Ook de relatie die de mantelzorger en de zorgvrager voorheen hadden kan 
veranderen. De mantelzorger en zorgvrager zijn niet meer gelijkwaardig aan elkaar. Er is dan 
sprake van een afhankelijke verzorgende - verzorgde relatie. Daarnaast is het contact van de 
mantelzorger met professionals en/of behandelaars van de zorgvrager uitsluitend gericht op 
de zieke. De mantelzorger kan hierdoor het gevoel krijgen dat hij/zij buitenstaander is. Een 
buitenstaander die niet mag mee besluiten en meepraten, maar wel wordt geacht om mee te 
werken. Mantelzorgers worden lang niet altijd door de professionals en/of behandelaars 
goed geïnformeerd over de lichamelijke toestand van de zorgvrager, het verloop van de 
ziekte en behandelingsmogelijkheden. Het gevolg is dat zij niet weten hoe zij moeten 
inspelen op veranderende situaties.  
De mantelzorgers die veel zorg verlenen aan een zorgvrager hebben minder tijd en aandacht 
voor zichzelf. Er kan dan geen tijd worden vrijgemaakt voor sociale contacten en/of het 
uitoefenen van bepaalde hobby’s. Hierdoor gaan zij de zorgtaak steeds meer zien als een 
verplichting in plaats van een keuze. Dit kan de zorgtaak en de wijze waarop met de 
zorgaanvrager wordt omgegaan nadelig beïnvloeden. Wanneer de zorgvrager zieker wordt, 
zullen er meer zorgtaken worden uitgevoerd die ook intensief kunnen zijn. Het gevaar 
bestaat dat de mantelzorger hierdoor in een isolement terecht komt. Door het sociale 
isolement en de constante vraag naar zorg en inzetbaarheid is het mogelijk dat de 
mantelzorger op den duur zijn of haar zorgtaken niet langer meer kan uitvoeren en 
overbelast raakt. 

                                                
12  Factsheet mantelzorg Holland Rijnland 2010 

13 Factsheet 2 Nivel, 2007 
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3.4 Mantelzorggroepen 

In deze beleidsnota is gekozen voor een brede doelgroepdefiniëring waarin alle 
mantelzorggroepen worden genoemd. In deze paragraaf gaan we hier nader op in. Het gaat  
om de volgende groepen: 
 
o jonge mantelzorgers 
o allochtone mantelzorgers  
o werkende mantelzorgers  
o mantelzorgers van GGZ- cliënten 
o mantelzorgers van mensen met een beperking  
 

3.4.1 Jonge mantelzorgers  

Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar 

die mantelzorg verlenen aan familieleden zoals de ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s14. 
Het is niet duidelijk hoeveel jonge mantelzorgers er in Nederland zijn. Het gemiddelde 

percentage van het aantal jonge mantelzorgers is ongeveer 33%. Dit percentage is 
afhankelijk van het ziektebeeld van de zorgaanvrager. Het aantal mantelzorgers dat voor een 
zorgvrager met psychische of psychiatrische problemen zorgt, valt hoger uit dan het 
gemiddelde percentage van 33%.  
 
Het is lastig om het aantal jonge mantelzorgers van een gemeente te bepalen. In het 

onderzoek van Tielen15 wordt voor het bepalen van het aantal jonge mantelzorgers de 
volgende norm gehanteerd: 10% van alle jongeren (tussen 12 en 20 jaar), die woonachtig 
zijn in bepaalde gemeenten ,verleent mantelzorg aan een inwonend en langdurig ziek 
familielid. 
In Leiderdorp wonen zo’n 3917 jongeren (tussen 12 tot 25 jaar). Als er van 10% wordt 
uitgegaan, dan telt de gemeente Leiderdorp 391 jonge mantelzorgers. 
 
Jongeren die mantelzorg verlenen ervaren in een vroeg stadium volwassenheid, 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Daarnaast hebben zij door deze zorg praktische 
vaardigheden ontwikkeld. Het verlenen van mantelzorg op jonge leeftijd heeft meer nadelen 
dan voordelen Veer & Francke (2008). Zo hebben jonge mantelzorgers niet altijd een positief 
zelfbeeld over zichzelf, verzuimen vaker op school en hebben weinig tijd voor vrienden en 
sociale contacten.  
 
Daarnaast kunnen zij overbelast raken door gevoelens van vermoeidheid. Dit laatste kan 
worden veroorzaakt doordat de mantelzorger zware lichamelijk zorg heeft moeten geven 
(denk hierbij aan wassen) en/ of geen goede nachtrust heeft gehad.  
 
Wel moet worden gewezen op het feit dat deze nadelige gevolgen samenhangen met de 
wijze waarop gezinsleden met elkaar omgaan en communiceren. In gezinnen waar men het 
ziektebeeld van de zorgaanvrager openlijk bespreekt, zal de mantelzorg als minder zwaar 
worden ervaren. Dit geldt ook voor de mate waarin de zorgaanvrager zijn of haar 
beperkingen accepteert. Jongeren vinden het lastig om lichamelijke zorg en emotionele zorg 
te verlenen. Het verlenen van huishoudelijke zorg is minder lastig om uit te voeren, maar 
wordt wel als tijdrovend ervaren. 
 

                                                
14

 Factsheet Mezzo: Opgroeien met zorg: jonge mantelzorgers (april2010) 
15

 Tielen 2004 



 16 

3.4.2 Allochtone mantelzorgers 
Allochtone mantelzorgers zijn mantelzorgers die een andere afkomst hebben dan de 
mantelzorgers van Nederlandse afkomst. In Nederland wonen 3 423 528 allochtonen, in 
Leiderdorp zijn dit er 2455 (CBS: 2010). Het is niet bekend hoeveel allochtonen mantelzorg 
verlenen. Bij allochtone mantelzorgers en hun zorgvragers wordt anders tegen mantelzorg 
gekeken dan bij autochtone mantelzorgers(De Jong, 2004; Vink, 2007; CIVIQ, 2006). De 
allochtone groep ziet (nog meer dan de autochtone mantelzorgers) het verlenen van 
mantelzorg aan naasten als een morele verplichting. Zo maken bijvoorbeeld allochtone 
zorgvragers veel minder gebruik van opvang- en respijtvoorzieningen dan autochtone 
zorgvragers.  

Allochtonen krijgen eerder gezondheidsproblemen. De problemen van allochtone ouderen 
worden vooral veroorzaakt door een zwaarder werkverleden en de spanningen die de 

emigratie met zich mee heeft gebracht16. Het gevolg hiervan is dat zij langere tijd 
(mantel)zorg nodig hebben. Deze mantelzorg wordt vaak door vrouwen (vaak dochters) 
verleend. Allochtone vrouwen stellen hierdoor vaker hun kinderwens uit of moeten de 
mantelzorg combineren met werk en de zorg voor een gezin. Daarnaast zijn allochtone 
vrouwen (dit zijn meestal vrouwen van de eerste generatie) door taalproblemen en 
onbekendheid met de zorgregelingen niet altijd goed op de hoogte van de voorzieningen die 
hen kan helpen om mantelzorg te verlenen. Hierdoor kan de druk op deze mantelzorgers 
toenemen17.  

3.4.3 Werkende mantelzorgers  

Werkende mantelzorgers nemen iets vaker verlof op dan werknemers die geen of minder 
vaak mantelzorg verlenen. Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 8 
werknemers werk met mantelzorgtaken. Ongeveer  70% van de mantelzorgers onder de 65 
jaar heeft ook betaald werk. In totaal zijn dit 750.000 Nederlanders18. Bijna de helft van de 
mantelzorgers (tussen de 45 en 65 jaar) hebben naast de zorg voor hun gezin en hun werk 
ook de zorg voor ouders die hulp nodig hebben. 
 
Daarnaast geeft 19 procent van de werkende mantelzorgers aan dat zij vaker verlof willen 
opnemen maar dit niet altijd kunnen. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat het werk 
het niet toelaat. 
De mantelzorgers worden door de Nederlandse overheid wel gestimuleerd om verlof op te 
nemen. Er kan worden gekozen voor een calamiteitenverlof, een kortdurend zorgverlof en/of 
een langdurend zorgverlof. Calamiteitenverlof is verlof die de mantelzorger kan opnemen als 
hij/zij onverwachts direct vrij van zijn/haar werk moet nemen, omdat de zorgvrager dringend 
zorg nodig heeft. De mantelzorger kan in noodgevallen en bijzondere persoonlijke 
omstandigheden kortdurende verlof opnemen. Kortdurend betaald zorgverlof is afhankelijk 
van de werkelijke arbeidsduur van de mantelzorg en wordt door de werkgever doorbetaald. 
Een langdurend zorgverlof wordt daarentegen bijna nooit geheel doorbetaald. Vandaar dat er 
van deze regeling het minst gebruik wordt gemaakt.  
Het aantal keer dat een werkende mantelzorger verlof neemt hangt af van de branche waarin 
de mantelzorger werkzaam is, de mogelijkheden die de werkgever biedt en van de 
gezondheidssituatie van de zorgvrager. Mantelzorgers die een zorgaanvrager hebben die 
terminaal ziek is, nemen vaker verlof op.  
 

                                                
  
17

 http://mantelliefde.nl/pdf/2.factsheet_allochtone_mz.pdf 
18 

Factsheet: Expertisecentrum informele zorg (2007) 
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3.4.4 Mantelzorgers van GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)- cliënten 

GGZ- cliënten zijn zorgvragers die psychische of psychiatrische stoornissen hebben. Hierbij 
kan gedacht worden aan borderline, schizofrenie en/of verslavingen. De gemeente 
Leiderdorp telt 649 GGZ- cliënten, waarvan: 
493 kortdurende zorg ontvangen 
156 langdurende zorg ontvangen 
Het expertisecentrum (2006) heeft een onderzoek gedaan naar mantelzorg in geestelijke 
gezondheidszorg. Uit dit onderzoek is geblekendat de helft van de GGZ-cliënten mantelzorg 

krijgt van een ouder en/of partner19. Dit zou voor Leiderdorp gaan om 349 mantelzorgers.  
 
De mantelzorgers die zorg dragen aan een GGZ- cliënt vinden de zorg lang en intensief. 
Daarnaast worden zij geconfronteerd met specifieke problemen, te weten:  

• een psychiatrische stoornis van de verzorgende is voor de buitenwereld niet altijd 
herkenbaar; 

• mantelzorgers kunnen zich schuldig voelen over het ontstaan van een psychiatrische 
stoornis; 

• mantelzorgers vinden het vaak moeilijk om met anderen over de stoornis te praten; 

• voor bepaalde behandelingen in het ziekenhuis is toestemming van de patiënt 
vereist, maar niet alle patiënten zijn zich bewust van hun ziekte; 

• de gezondheidssituatie van de patiënt kan tegen verwachtingen in verslechteren, 
waardoor onmiddellijke actie van de mantelzorger is vereist; 

• mantelzorgers worden met veel instanties geconfronteerd.  
 
De zorgtaken van mantelzorgers van GGZ -cliënten bestaan vooral uit het bieden van 
emotionele ondersteuning, het in de gaten houden van de patiënt en de regie houden over 
overige zorgtaken. Wanneer de mantelzorger van de GGZ- cliënt een betaalde baan heeft, 
dan kan dat problemen opleveren. Daarnaast schakelen deze mantelzorgers niet altijd hun 
familieleden en vrienden in. Dit kan enerzijds te maken hebben met het ontbreken van de 
kennis om met de verzorgende om te gaan, anderzijds vinden zij het moeilijk om over de 
psychiatrische stoornis te praten. De meeste mantelzorgers krijgen wel ondersteuning van 
de organisaties die zich bezighouden met GGZ- cliënten, maar zijn niet altijd tevreden met 
deze ondersteuning. Deze mantelzorgers geven aan dat de ondersteuning niet op maat  niet 
op maat wordt verleend.  
 

                                                
19

 
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/eiz/docs/pdf/Fact%20Mzorg%20GGZ%20nov%2006%20kleur%202e%
20druk.pdf  
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3.4.5 Mantelzorgers van mensen met een beperking  

Er is een vijftal groepen mantelzorgers die nadere toelichting behoeft: 
 
Mantelzorgers van dementerenden 
Van dementie is sprake als het geestelijk functioneren zo wordt beïnvloed dat het dagelijks 
functioneren ernstig wordt belemmerd. De stemming van een dementerende zorgaanvrager 
kan verschillen. Boosheid, agressie, verdriet en lusteloosheid zijn voorbeelden van 
stemmingswisselingen waar de mantelzorger mee kan worden geconfronteerd. Het gevolg 
hiervan is dat het mantelzorgen zwaarder wordt. Het Nivel (2009) heeft in een 
onderzoeksrapport aangegeven dat mantelzorgers die zorg verlenen aan dementerende 
zorgvragers vooral behoefte hebben aan informatie, advies en ondersteuning.  
 
Mantelzorgers van chronisch zieken 
Wanneer een zorgvrager een langdurige20 stoornis heeft, dan heeft deze een chronische 
ziekte. Voorbeelden hiervan zijn: gehoor- en zichtstoornissen, reuma, diabetes en artrose. 
Mantelzorgers van deze zorgvragers zijn zowel lichamelijk als geestelijk overbelast en zijn 
vaak de partner van de zorgvrager. Bij lichamelijke overbelasting kan gedacht worden aan 
het tillen en duwen van mantelzorgondersteunende middelen zoals een rolstoel. De 
mantelzorger kan geestelijk overbelast raken op het moment dat hij/zij minder moet werken 
en dus meer tijd moet besteden aan de mantelzorg. Daarnaast kan de mantelzorger doordat 
hij/zij minder werkt minder loon ontvangen. Tevens kan de mantelzorger worden 
geconfronteerd met hoogoplopende zorgkosten.  
Het aantal zorgvragers met een chronische ziekte zal door de vergrijzing de komende jaren 
stijgen. Hoe ouder de zorgvragers worden hoe meer lichamelijke en geestelijke beperkingen 
zij zullen ervaren.  
 
Mantelzorgers van verstandelijk gehandicapten  
De zorgvrager die verstandelijk beperkt is, heeft een IQ dat lager ligt dan 80. Het is niet 
bekend hoeveel verstandelijke gehandicapten er in Nederland zijn. Wel heeft het SCP 
(2010)21 aangegeven dat het aantal personen dat AWBZ-zorg voor verstandelijk 
gehandicapten heeft aangevraagd is toegenomen. Het aantal aanvragen is tussen 1998 en 
2008 van 63.000 tot 147.000 toegenomen. Dat is een gemiddelde jaarlijkse groei van 9% per 
jaar, terwijl de Nederlandse bevolking slechts met 0,5% per jaar groeide. 
 
De grote groep mantelzorgers die zorg verlenen aan verstandelijke gehandicapte 
zorgvragers, zijn vooral ouders. De zorgvragers zijn hier dus de kinderen. Ongeveer 70% 
van deze ouders geeft aan zich overbelast te voelen op het moment dat zij mantelzorg 
moeten geven aan hun verstandelijk gehandicapte kind, omdat het kind niet in staat is om 
bepaalde taken zelfstandig uit te voeren. De zelfstandigheid van deze kinderen ontwikkelt 
zich niet zoals bij andere kinderen wel het geval is. Daarnaast worden de ouders naast de 
verstandelijke beperkingen vaak ook geconfronteerd met gedragsproblemen.  
 

                                                
 

20  Langdurig wil zeggen langer dan drie maanden of vaker dan drie keer per jaar 

21   Centraal Bureau voor de Statistieken: Persbericht 2010. Steeds meer verstandelijke gehandicapten?.  
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Mantelzorgers van terminaal zieken 
Van een terminaal zieke zorgvrager is pas sprake als de zorgvrager niet meer zo lang te 
leven heeft. Zowel bij de mantelzorger als de zorgvrager heerst er verdriet en angst over het 
verloop van de ziekte (Mezey 1999). Daarnaast hebben zij niet veel tijd om datgene wat zij in 
een kort tijdsbestek meemaken te verwerken en wordt er stil gestaan bij het naderende einde 
van de zorgvrager. Tevens zal de mantelzorger allerlei praktische zaken moeten regelen 
omdat de gezondheidssituatie van de zorgvrager verslechtert.  
 
Mantelzorgers van zorgvragers met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
Indien een persoon na zijn/haar geboorte een letstel heeft opgelopen, is er sprake van 
zorgvragers met Niet Aangeboren Hersenletsel. Zorgvragers met een hersenletsel zijn vaak 
bewust van de tijd waarin zij het letstel niet hadden en dat maakt het verlenen van 
mantelzorg soms lastig. Personen met een hersenletsel kunnen een geheugen- of 
spraakstoornis of afasie krijgen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de manier waarop 
de zorgvrager met anderen omgaat. De zorgvrager kan bepaalde hobby’s niet meer 
uitoefenen en sociale contacten niet meer onderhouden. Het gevolg hiervan is dat de 
zorgvrager in een depressie kan raken.   

Mantelzorgers worden dus geconfronteerd met een plotseling verslechterende gezondheids- 
en psychische situatie. Hoe nu verder, is de vraag die vaak door deze mantelzorgers wordt 
gesteld. Deze mantelzorgers hebben veel behoefte aan informatie met betrekking tot 
ondersteuning die in de toekomst moet worden verleend aan de zorgvrager met een 
hersenletsel. 
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4.Ondersteuningsvormen en aanbod voor mantelzorgers in de 
gemeente Leiderdorp                                                                                                                                                           

De gemeente Leiderdorp voldoet aan de basisfuncties die het ministerie van VWS in 
samenwerking met MEZZO voor mantelzorgondersteuning heeft geformuleerd. Deze 
basisfuncties worden in het onderstaande schema aangegeven. Daarnaast worden in dit 
schema de organisaties genoemd die de basisfuncties vervullen. De twee organisaties die 
door de gemeente Leiderdorp worden gesubsidieerd voor het leveren van 
mantelzorgondersteuning zijn: Activite (Bureau Informele zorg) en Pluspunt. MEE wordt 
vanuit de AWBZ gesubsidieerd. 

 
 
Het bieden van emotionele steun in de vorm van een luisterend oor, organiseren van 
groepsactviteiten of lotgenotencontact. Educatieve steun bestaat uit voorlichting over b.v. 
ziektebeelden of het gebruik van een persoonsgebonden budget. 
 

 
 
Emotionele en 
educatieve 
ondersteuning 
 
Wat? 
 
 
 
Wie? 
 
 
 
 
 
 
Hoe? 

Wmo –loket, Pluspunt, Activitie, GGZ en MEE 
Kwadraad, Alzheimer Vereniging Zuid-Holland Noord, Afasiecentrum, Leythenrode, 
Zonnebloem, Kerken, Ambulante Dienstverlening Zuid-Holland Noord, Gading, Werk- en 
Trainingscentrum Rhijnenburgh, Afasiecentrum en GGZ (Casemanager dementie 
meldpunt Leiden/Duin- en Bollenstreek en meldpunt Rijnstreek) 
LVvM (De Leidse Vereniging van Mantelzorgers)  
 
 
Lotgenotencontact, mantelzorglijn en maatschappelijke dienstverlening, organiseren van 
groepsactiviteiten, vriendschappelijk huisbezoek, tilcursus. 
 

 
Functie 

 
Aanbod 

 
Mantelzorgers en zorgvragers bewust maken van belang en informeren over mogelijkheden 
van mantelzorgondersteuning. Daarnaast daadwerkelijke cliëntondersteuning, o.a. bij het 
benaderen van instanties, maar ook thuis. 

 
Wmo- loket, Pluspunt, Activite (Bureau Informele Zorg)en MEE 
Radius, Kwadraad, Leythenrode, Leidse rechtswinkel, Sociaal Verzekeringsbank(SVB) , 
Zorgbelang Zuid-Holland en Ambulante Dienstverlening Zuid-Holland Noord (Gemiva),  
LVvM (De Leidse Vereniging van Mantelzorgers) ,Gading, Afasiecentrum en GGZ 
(Casemanager dementie meldpunt Leiden/Duin- en Bollenstreek en meldpunt Rijnstreek) 
 
 

 
Informatie, advies, 
cliëntondersteuning 
 
Wat? 
 
 
 
 
Wie? 
 
 
 
 
 
 
Hoe? 

 
Loketfunctie, ouderenwijzer en voor mantelzorgers, regelmatige 
communicatie, overnemen van en ondersteuning bij regeltaken,  
lotgenotencontact, voorlichting en ondersteuning over  
verschillende thema’s, mantelzorgsalons (Jasserieën) en leuke  
activiteiten,  luisterend oor (ook in Wmo loket en door hulpverleners),  
rubriek op gemeentelijke website. Bij dementie is er een onafhankelijke vaste begeleider 
die de mantelzorger begeleid.  De consulent ondersteunt cliënt met bepaalde beperking en 
hun mantelzorgers bij het accepteren en regelen van de overige items  
praktische dienstverlening, respijtzorg,financiële tegemoetkoming en materiële steun 
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Praktische 
dienstverlening 
 
Wat? 
 
 
Wie?  
 
 
 
 
Hoe? 
 
 
 

 
 
 
 
Met praktische dienstverlening aan de zorgvrager kan het werk van de mantelzorger 
worden verlicht.  
 
Wmo- loket, Pluspunt, Activite (Bureau Informele Zorg), MEE, WTC Rhijnenburgh, 
Ambulante Dienstverlening Zuid-Holland Noord, Gading, Afasiecentrum, wonen en logeren 
voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking (Ommedijk, woonvorm  
 
Leiderdorp) en GGZ (Casemanager dementie meldpunt Leiden/Duin- en Bollenstreek en 
meldpunt Rijnstreek) 
 
Hulp bij het huishouden, klusjes in en om het huis, maaltijdvoorziening, ophalen medicijnen, 
collectief vervoer, boodschappenhulp, boodschappenbus en praktische ondersteuning 
thuis. 

  

 
Respijtzorg 
 
Wat? 
 
 
Wie? 
 
 
 
 
Hoe? 

 
 
Tijdelijke overname van mantelzorg (respijtzorg) en praktische dienstverlening 
 
 
Pluspunt, Activite (Bureau Informele Zorg), Leythenrode, Nieuw Buitenzorg, Gading Werk- 
en Trainingscentrum Rhijnenburgh, Ambulante Dienstverlening Zuid-Holland Noord, 
Gemiva-SVG groep, MEE en GGZ (Casemanager dementie meldpunt Leiden/Duin- en 
Bollenstreek en meldpunt Rijnstreek) 
 
Logeerhuis, oppas thuis, kortdurende opname (verzorgingshuizen), 

hulp bij het huishouden en dagbesteding. 
 

 
Financiële 
tegemoetkoming 
 
Wat? 
 
 
 
Wie? 
 
 
 
 
 
Hoe? 

 
 
 
Vergoeding van kosten en compensatie van gederfde inkomsten in verband met het 
verlenen van mantelzorg. 
 
 
CIZ indiceert voor mantelzorgcompliment, wordt verstrekt door de SVB. Gemeenten kunnen 
regelingen treffen in het kader van het minimabeleid ter compensatie van inkomensderving. 
Verzekeraars kennen vergoedingen voor diverse voorzieningen. 
 
 
Vb. Fiscale compensatie, persoonsgebondenbudget, mantelzorgcompliment, bijzondere 
bijstand voor minima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiële steun 
 
Wat? 
 
 
Wie? 
 
 
 
Hoe? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpmiddelen en randvoorwaarden bij mantelzorgtaken 
 
WMO-Loket, CIZ (AWBZ-voorzieningen), zorgverzekeraars  
 
 
Vb. Tillift, alarmering, domotica, e-zorg/camcare, gehandicaptenparkeerkaarten voor 
zorgvragers, collectief vraagafhankelijk vervoer, mantelzorgwoning, collectieve verzekering 
voor mantelzorgers. 
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5. Resultaten van het onderzoek  
 
De gemeente Leiderdorp heeft een onderzoek gehouden naar de wensen en behoeften van 
mantelzorgers. De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een 
schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn bij 
MEE, Pluspunt en Bureau informele zorg. Daarnaast zijn vragenlijsten verstuurd naar 
mantelzorgers die bekend zijn bij het WMO loket. In totaal zijn 1600 vragenlijsten verstuurd 
en hebben 258 respondenten een volledig ingevulde vragenlijst teruggestuurd.  
 
In deze paragaaf zal worden ingegaan op de onderzoeksresultaten die gebaseerd zijn op de 
achtergrondkenmerken (groep, geslacht, zwaarte en tijdsduur van mantelzorg, situatie van 
de zorgvrager etc.) van de mantelzorgers. Daarna zal worden aangegeven hoe tevreden de 
mantelzorgers zijn met de mantelzorgondersteuning die in Leiderdorp wordt gegeven. De 
volledige onderzoeksrapportage is als bijlage I aan deze nota toegevoegd. In de bijlage 
worden de resultaten weergegeven in percentages en aantallen. Ook het verslag van de 
mantelzorgbijeenkomst van 19 mei is als bijlage (II) aan deze nota toegevoegd. 
 

5.1 Achtergrondkenmerken van Leiderdorpse mantelzorgers 

Zoals aangegeven in voorgaande hoofdstukken, worden de volgende groepen mantelzorgers 
onderscheiden.  

• Jonge mantelzorgers: thuiswonende kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar 
die mantelzorg verlenen aan inwonende familieleden.  

• Allochtone mantelzorgers: mantelzorgers die een andere etnische achtergrond hebben 
dan de mantelzorgers van Nederlandse afkomst. Hieronder worden personen verstaan 
die zelf of van wie een van beide ouders in het buitenland is geboren. Voor dit onderzoek 
is gekeken naar allochtonen met een niet-westerse achtergrond.  

• Werkende mantelzorgers 

• Mantelzorgers die zorg verlenen aan een GGZ patiënt 

• Mantelzorgers die zorg verlenen aan iemand die beperkt is. Hiertoe behoren dementen, 
chronisch zieken, terminaal patiënten, mensen met een verstandelijke beperking, 
mensen met hersenletsel, ouderen met beperkingen en invaliden.  

 
De groep jonge mantelzorgers heeft niet deelgenomen aan het onderzoek. Dit zou kunnen 
betekenen dat zij niet zijn benaderd voor het onderzoek omdat zij nog niet in beeld zijn bij de 
instellingen. Het zou ook kunnen betekenen dat zij wel zijn benaderd maar niet actief de 
vragenlijst hebben ingevuld. Duidelijk is dat het van belang is om extra energie te steken in 
het bereiken en benaderen van deze specifieke groep. Een tweede groep mantelzorgers 
betreft de groep niet-westerse allochtonen. Zes procent van de respondenten behoort tot 
deze doelgroep. Van de totale bevolking in Leiderdorp behoort 10% tot de groep niet-
westerse allochtonen (bron: CBS, statline). Hoewel het percentage respondenten iets onder 
dit percentage ligt, lijkt de groep allochtone mantelzorgers toch redelijk in beeld te zijn bij de 
gemeente. Zeker gezien het gegeven dat niet-westerse allochtonen over het algemeen 
minder geneigd zijn om mee te doen met een vragenlijst onderzoek. Ruim één op de drie 
van de respondenten behoort tot de groep werkende mantelzorgers, ruim één op de tien 
mantelzorgers zorgt voor een GGZ patiënt en de overgrote meerderheid behoort tot de groep 
mantelzorgers die voor iemand met een beperking zorgt.  
Circa zes op de tien respondenten is vrouw en de helft van de respondenten is ouder dan 60 
jaar, 10% is zelfs ouder dan 80 jaar. Men zorgt vooral voor de partner of echtgenoot (43%), 
gevolgd door kinderen (27%) of (schoon)ouders (21%). Circa de helft (56%) van de 
respondenten woont in huis bij degene die wordt verzorgd. Ruim één kwart van de 
mantelzorgers verleent deze zorg al meer dan 10 jaar.  
Een aanzienlijk deel van de respondenten voelt zich belast, voor circa één op de drie (36%) 
is dit tamelijk belast tot overbelast. Ook geeft één kwart van de respondenten aan het 
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moeilijk te vinden om de mantelzorg te combineren met andere verplichtingen zoals het 
gezin.  
Van de werkende mantelzorgers vindt bijna één op de drie het moeilijk om werk en 
mantelzorg te combineren. Veel mantelzorgers kampen met specifieke problemen. De 
afhankelijkheid van degene die de zorg ontvangt, is het meest genoemde knelpunt. Ook is 
het voor veel mantelzorgers lastig om zich steeds aan te moeten passen aan de 
gezondheidsituatie van de zorgontvanger.  

5.2. Wensen en behoeften van Leiderdorpse mantelzorgers.  

Eerder in de nota is aangegeven dat mantelzorgondersteuning uit de volgende basisfuncties 
bestaat: 

• Informatie 

• Emotionele ondersteuning (luisterende oor) 

• Educatie 

• Respijtzorg (zorg dat tijdelijk van de mantelzorger wordt overgenomen) 

• Financiële ondersteuning 

• Materiële ondersteuning  

• Praktische dienstverlening 
 
Basisfunctie informatie 
De resultaten van het onderzoek onderstrepen het belang van een actieve manier van 
informatieverstrekking vanuit de gemeente en de diverse betrokken lokale partijen. Zo geeft 
42% van de respondenten aan behoefte te hebben aan informatie over een bepaald 
onderwerp. Het gaat hierbij vooral om informatie over zorgregelingen en over het 
ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Bovendien geeft een aanzienlijk deel van de 
respondenten aan geen professionele hulp te vragen omdat men onvoldoende weet over de 
mogelijkheden.  
 
Basisfunctie emotionele ondersteuning 
Eén kwart van de respondenten geeft aan emotionele ondersteuning te hebben ontvangen 
en nog eens 11% geeft aan hier behoefte aan te hebben. Vooral de huisarts speelt hierbij 
een belangrijke rol.  
 
Basisfunctie educatie 
Bijna de helft van de respondenten heeft voorlichting gekregen over de ziekte van degene 
die wordt verzorgd en 19% heeft voorlichting of training gekregen over het omgaan met 
hulpmiddelen. Circa één op de tien respondenten heeft geen voorlichting gekregen terwijl 
men hier wel behoefte aan heeft (zowel over ziekten als over het gebruik van hulpmiddelen).  
 
Basisfunctie respijtzorg 
Er valt nog veel te verbeteren aan de bekendheid van de mogelijkheid van respijtzorg: 
slechts een derde van de mantelzorgers is bekend met deze mogelijkheid. Ook blijkt er een 
aanzienlijke groep mantelzorgers te zijn die aangeeft hier geen gebruik van te maken, maar 
hier wel behoefte aan te hebben (26% van de respondenten). 
 
Financiële tegemoetkoming 
Ook op het gebied van financiën is er sprake van een grote onvervulde behoefte onder de 
mantelzorgers. Zo heeft ruim één op de drie respondenten behoefte aan een financiële 
tegemoetkoming, maar ontvangt dit niet.  
Van de respondenten is 55% bekend met het mantelzorgcompliment. Dit betekent dat bijna 
de helft hiervan niet op de hoogte is. Van de respondenten die het mantelzorgcompliment 
kennen, heeft het merendeel dit ook ontvangen.  
 
Materiële ondersteuning 
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Meer dan de helft van de respondenten geeft aan een vorm van materiële hulp te ontvangen 
voor degene die men verzorgt. Een relatief klein deel van de respondenten geeft aan dit niet 
te ontvangen, terwijl daar wel behoefte aan is.  
 
Waardering mantelzorgondersteuning door gemeente 
Een aanzienlijk deel van de respondenten geeft aan geen cijfer te kunnen geven voor de 
mantelzorgondersteuning van de gemeente omdat zij dit nooit hebben ontvangen. De 
respondenten die wel een cijfer hebben gegeven, geven voor de overgrote meerderheid een 
voldoende. Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 6,7. Deze bevindingen tonen aan 
dat er voor de gemeente nog veel ruimte voor verbetering is. 
 

6. Conclusie 
 
De onderzoeksresultaten (zie bijlag I) hebben niet alleen betrekking op 
achtergrondkenmerken (groep, geslacht, zwaarte en tijdsduur van mantelzorg, situatie van 
de zorgvrager etc.) van de mantelzorgers, maar geven ook aan hoe de 
mantelzorgondersteuning door de mantelzorgers wordt ervaren. In deze paragraaf gaan wij 
eerst in op de belangrijkste aandachtspunten die gebaseerd zijn op de 
achtergrondkenmerken van de mantelzorgers. Daarna zal dit ook voor 
mantelzorgondersteuning worden aangegeven.  
 
Achtergrondkenmerken  
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de groep jonge mantelzorgers in het geheel 
niet heeft deelgenomen aan het onderzoek. Ook is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat 
de meeste mantelzorgers zorgen voor iemand die dementerend is, chronisch ziek, of 
lichamelijk of verstandelijk gehandicapt. Mensen die mantelzorger zijn van een GGZ-client 
hebben het vaak extra zwaar. Tevens geeft een kwart van de ondervraagden aan langer dan 
10 jaar voor een ander te zorgen. Daarnaast geven veel mantelzorgers aan dat zij elke dag 
wel een paar uur bezig zijn met het uitvoeren van hun zorgtaken.  
 
Mantelzorgondersteuning  
Over mantelzorgondersteuning hebben veel mantelzorgers (zie bijlage I 
onderzoeksresultaten)  
aangegeven dat zij onvoldoende informatie hebben gekregen over mogelijkheden van 
ondersteuning. Bijna de helft zou meer willen weten over zorgregelingen. Een groot deel van 
de mantelzorgers die zorg draagt voor een GGZ-patiënt geeft aan meer behoefte te hebben 
aan emotionele ondersteuning en aan informatie over de ziekte.  
 
Ruim een derde van de mantelzorgers krijgt geen financiële steun en geeft aan hier wel 
behoefte aan te hebben. Zo zijn regelingen als een persoonsgebonden budget (PGB) en het 
Mantelzorgcompliment bij veel mantelzorgers niet bekend. Ook geeft driekwart van de 
mantelzorgers aan niet bekend te zijn met de mogelijkheden van respijtzorg: de zorg af en 
toe helemaal overdragen aan een ander. Bijna de helft van hen zou er wel behoefte aan 
hebben en meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan geen materiële hulp te 
ontvangen.  
Tot slot is uit het onderzoek naar voren gekomen dat vooral werkende mantelzorgers gebruik 
willen maken van meer praktische ondersteuning/training.  

 
Voor deze aandachtspunten stelt de gemeente Leiderdorp een aantal maatregelen voor, 
welke in de volgende paragraaf worden toegelicht.  
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7. Voorgestelde beleidsmaatregelen  
 
Op basis van de aanbevelingen uit de mantelzorgenquête (zie bijlage hoofdstuk II), de 
mantelzorgbijeenkomst van 19 mei (zie bijlage hoofdstuk 4) en de geformuleerde visie zullen 
de volgende activiteiten worden ondernomen: 

• Vergroten van het aantal bekende mantelzorgers via samenwerking met 
mantelzorgondersteunende organisaties. 

• Ontwikkelen van een mantelzorgkaart 

• Deskundigheidsbevordering over de problematiek en benadering van mantelzorgers 
bij het Wmo-loket.  

• De mantelzorgondersteuning zal in het algemeen bestaan uit informatie, advies, 
cliëntondersteuning en respijtzorg. Belangrijk is dat mantelzorgers (beter) de weg 
wordt gewezen naar de instanties die zij nodig hebben, zodat hun taak kan worden 
verlicht. Vooral zal gesproken moeten worden over schuldgevoelens ten opzichte van 
de zorgvrager bij het vragen om ondersteuning en respijtzorg. Alleen daarmee kan 
het aantal uren mantelzorg worden verminderd. 

 
Voor het subsidiejaar 2013 met de drie mantelzorgondersteunde instellingen nadere 
invulling geven aan een passend pakket mantelzorgondersteuning welke aansluit bij de 
basisfuncties van mantelzorgondersteuning en specifieke aandacht besteedt aan de 
genoemde doelgroepen: 

                                
1. Jonge mantelzorgers: thuiswonende kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 

tot 25 jaar die mantelzorg verlenen aan inwonende familieleden 
2. Werkende mantelzorgers 
3. Mantelzorgers die zorg verlenen aan een GGZ patiënt 

 
Het bereik van mantelzorgers 
De gemeente wil binnen vier jaar 400 mantelzorgers benaderen. Dit wil de gemeente doen 
door zoveel mogelijk mantelzorgers te informeren over de mantelzorgondersteuning die door 
Pluspunt, Activite en MEE en andere organisaties wordt gegeven. Om dit te kunnen 
realiseren, zullen deze drie organisaties de komende vier jaar nauw met elkaar 
samenwerken. Zij zullen worden gevraagd om gezamenlijk met een projectvoorstel te komen 
voor de zojuist genoemde doelgroepen. Daarnaast zal het gebruik van 
respijtzorgmogelijkheden door Pluspunt, Activite en MEE worden gestimuleerd via 
communicatie. 
 
 

Deskundigheidsbevordering bij het Wmo-loket.                                                                                       
In het Wmo loket wordt ook aandacht besteed aan de ondersteuning van mantelzorgers. 
Veel mantelzorgers vragen individuele voorzieningen aan voor degenen voor wie zij zorgen. 
De medewerkers van het Wmo loket krijgen hierdoor zicht op de belasting van de 
mantelzorger en kunnen hen adequater leiden naar ondersteuning. Om de 
loketmedewerkers hierop beter toe te rusten zal deskundigheidsbevordering worden 
georganiseerd.  
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7.1 Financiële kaders 

De bedragen die uit Wmo- reserve en/of doelreserve worden ontrokken, geven een 
kostenraming weer. Deze raming is gebaseerd op de subsidies die aan 
mantelzorgondersteunende organisaties in 2011 zijn uitgekeerd. Ieder jaar zal worden 
geëvalueerd of de huidige raming overeenkomt met de werkelijke gemaakte kosten. 

           Financiële consequenties van deze voorstellen zijn: 
 

     

                                                
22

 Bestaat uit subsidies van Pluspunt en Activite ( Bureau Informele  Zorg). Dit geldt niet alleen voor 
2012, maar ook voor 2013-2015.  
23

 In 2012 is eenmalig impuls gegeven ten behoeve van mantelzorgondersteuning. Deze is niet 
uitgegeven en is in de Wmo- reserve  als doelreserve opgenomen. 
24

 De structurele kosten voor mantelzorg worden gedekt door een structurele budgetverlaging van de 
individuele voorzieningen (zie Wmo beleidsnota 2011-2015 ”Samenleven in Leiderdorp”).  

Benodigd budget                              

                           Jaar 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Activiteit  

Ontwikkelen 
van 
mantelzorgkaart  

 
Het geven van 
cursus aan het 
WMO-loket  

 
Mantelzorgers 

van GGZ- 
cliënten  

Werkende 
mantelzorgers  

Jonge 
mantelzorgers  

 
Totaal benodigd budget 
  

 
 

€ 53.405,- 
 

€ 60.405,- 
 

 
 

€ 69.405,- 
 

€ 78.405,- 
 

Binnen begroting voor 
mantelzorg ondersteuning 
zijn de volgende bedragen 
opgenomen:    

 
€ 30. 196,-

22
 

 
€  30.196,- 

 
€  30.196,- 

 
€  30.196,- 

 
Tekort  

 
 € 23.209,- 

 

 
€ 30.209,- 

 
€ 39.209,- 

 
€ 48.209,- 

Dekking  
Jaar 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Activiteit  

Ontwikkelen 
van 
mantelzorgkaart  

 
Het geven van 
cursus aan het 
WMO-loket  

 
Mantelzorgers 

van GGZ- 
cliënten  

Werkende 
mantelzorgers  

Jonge 
mantelzorgers  

 
Eenmalige onttrekking uit 
de  
Wmo- reserve 

 
€ 11.322,-

23
 

   
 
Binnen Wmo- begroting 
extra te dekken 

 
      € 11.887,-

24
 

 
€ 11.887,- 

 
€ 11.887,- 

 
€ 11.887,- 

 
Wordt meegnomen binnen 
de kadernota  

  
€ 18.322,- 

 
€ 27.322,- 

 
      € 36.322,- 

 
Totaal  

 
     € 23.209,- 

 

 
€ 30.209,- 

 
€ 39.209,- 

 
€ 48.209,- 
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Bijlage I: Onderzoeksresultaten  

In deze bijlage zijn de resultaten weergegeven in percentages en aantallen. Bij het 
vaststellen van de percentages zijn de personen die de betreffende vragen niet hebben 
ingevuld niet meegerekend. De gegevens worden in tabellen gepresenteerd. Doordat in het 
rapport afgeronde percentages zijn gepresenteerd, tellen de percentages niet altijd op tot 
exact 100%.  
 
1. Mantelzorggroepen 
 
Onderstaande tabel geeft per groep het aantal en het percentage respondenten weer dat 
aan het vragenlijstonderzoek heeft deelgenomen. Zoals blijkt uit de tabel, hebben jonge 
mantelzorgers niet aan het onderzoek deelgenomen. In totaal hebben 16 personen met een 
niet-westerse achtergrond aan het onderzoek deelgenomen. De samenstelling van deze 
groep is zeer divers (onder andere Turks, Surinaams, Antilliaans, Irakees, Iranees, 
Armeniërs, Indonesiërs). 
Ruim één op de drie mantelzorgers (36%) behoort tot de groep werkende mantelzorgers en 
11% zorgt voor een GGZ patiënt. De grote meerderheid van de mantelzorgers (92%), zorgt 
voor iemand die lichamelijk beperkt is.  
 
Tabel 1: Aantal respondenten per groep mantelzorgers 
Soort mantelzorger (meerdere per respondent mogelijk) Percentage (aantal) 
Jonge mantelzorger 0  
Allochtone mantelzorger 6% (n=16) 
Werkende mantelzorg 36% (n=90) 
Geeft mantelzorg aan GGZ patiënt 11% (n=29) 
Geeft mantelzorg aan iemand die lichamelijk beperkt is 92% (n=238) 

 
Tabel 2 geeft een overzicht van enkele achtergrondkenmerken van de mantelzorgers. De 
tabel bevat gegevens over de totale groep respondenten. Daarnaast zijn de gegevens 
weergegeven voor drie van de vijf onderscheiden groepen mantelzorgers, namelijk werkende 
mantelzorgers, mantelzorgers die zorg verlenen aan een GGZ patiënt en mantelzorgers die 
zorg verlenen aan iemand die lichamelijk beperkt is. Voor de groep niet-westerse allochtonen 
is het aantal respondenten te laag om aparte percentages te presenteren. Opgemerkt dient 
te worden dat de groepen elkaar deels overlappen: zo kan één respondent bijvoorbeeld 
zowel tot de groep werkende mantelzorgers als tot de groep mantelzorgers voor GGZ 
patiënten behoren. Voor de groep mantelzorgers voor mensen met een lichamelijke 
beperking geldt dat de resultaten in grote lijnen overeenkomen met de totale groep 
respondenten. Dit komt doordat de grote meerderheid van de respondenten tot deze groep 
behoort (92%).  
Uit de tabel is af te lezen dat de totale groep mantelzorgers voor 62% uit vrouwen bestaat. 
Voor de groepen werkende mantelzorgers en mantelzorgers aan GGZ patiënten ligt dit 
percentage nog iets hoger, deze groepen bestaan voor circa driekwart uit vrouwen. Het 
grootste deel van de mantelzorgers is ouder dan 40 jaar, ruim één op de tien is zelfs ouder 
dan 80 jaar. Zoals kan worden verwacht, is de groep werkende mantelzorgers jonger. Het 
grootste deel van deze groep is tussen de 41 en 60 jaar oud. Ook de groep mantelzorgers 
die voor een GGZ patiënt zorgt, is gemiddeld wat jonger.  
Voor de totale groep mantelzorgers geldt dat 43% voor een echtgenoot of partner zorgt. 
Werkende mantelzorgers blijken vaak voor schoon(ouders) te zorgen en de groep die voor 
een GGZ cliënt zorgt, bestaat voor meer dan de helft (55%) uit personen die voor een kind 
zorgt.  
 
 
 
 
Tabel 2 Achtergrondkenmerken mantelzorgers 
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Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Geslacht      
Man 38% 27% 24% 38% 
Vrouw  62% 73% 76% 62% 
Leeftijd mantelzorger     
20 t/m 40 8% 11% 21% 7% 
41 t/m 60 40% 71% 50% 40% 
61 t/m 80 41% 17% 25% 42% 
80 plus 11% 0% 4% 11% 
Geeft mantelzorg aan*     
Echtgenoot/partner 43% 21% 35% 43% 
Kind 21% 28% 55% 19% 
Schoonouders 27% 44% 24% 28% 
Andere familieleden 8% 10% 7% 8% 
Buren, vrienden, kennissen 6% 8% 3% 6% 

* meerdere antwoorden per respondent mogelijk  
 
Tabel 3 bevat enkele achtergrondkenmerken van de zorgontvangers. Ruim één op de tien 
zorgontvangers (13%) is jonger dan 18 jaar en ruim één op de drie (37%) is ouder dan 80 
jaar. Ruim de helft van de zorgontvangers (56%) woont bij de mantelzorger in huis, voor de 
mantelzorgers voor een GGZ patiënt is dat driekwart.  
Tot slot bevat de tabel gegevens over de gezondheidssituatie van de persoon die mantelzorg 
ontvangt. De meeste respondenten hebben hierbij meerdere antwoorden aangekruist.  
 
Tabel 3 Achtergrondkenmerken zorgontvangers 
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Leeftijd zorgontvanger      
jonger dan 18 jaar 13% 20% 41% 12% 
19 tot 50 jaar 10% 13% 14% 9% 
51 tot 80 jaar 41% 32% 28% 41% 
ouder dan 80 jaar 37% 34% 17% 38% 
Woont bij mantelzorger in huis 56% 46% 76% 55% 
Gezondheidsituatie*      
Chronisch ziek 56% 45% 14% 59% 
Verstandelijke beperking 15% 27% 35% 16% 
Dement 13% 10% 10% 13% 
Hersenletsel 12% 10% 3% 13% 
GGZ patiënt 12% 19% 100% 7% 
Ouderdom 8% 12% 3% 8% 
Invalide/slecht ter been  7% 7% 0% 7% 
Terminaal patiënt 1% 2% 0% 1% 

* meerdere antwoorden per respondent mogelijk  
 
Tabel 4 geeft achtergrondinformatie over de duur en de aard van de mantelzorg. Uit de tabel 
is onder andere af te lezen dat ruim één kwart van de mantelzorgers al meer dan 10 jaar 
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zorg verleent (17% 11 tot 20 jaar en 10% langer dan 20 jaar). Voor de groep mantelzorgers 
die voor een GGZ patiënt zorgt, is dat zelfs 61%. Ook de werkende mantelzorgers verlenen 
deze zorg vaak al lange tijd.  
Circa één op de tien mantelzorgers verleent deze zorg incidenteel. Ruim één op de vijf 
mantelzorgers (22%) heeft aangegeven dat zij dit meer dan 40 uur per week doen. Een groot 
deel van deze groep heeft op de vragenlijst een aantal opmerkingen geplaatst als ‘dag en 
nacht’, ‘24 uur per dag ‘ en ‘7 dagen per week’. 
Meest genoemde activiteiten zijn begeleiding of vervoer, het bieden van gezelschap, troost 
of afleiding en het regelen van de administratie en geldzaken. Deze drie activiteiten worden 
alle drie door meer dan 70% van de mantelzorgers verricht.  
 
Tabel 4 Soort mantelzorg, duur mantelzorg en aantal uur per week mantelzorg  
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Duur mantelzorg     
korter dan 1 jaar 4% 2% 4% 4% 
1 tot 3 jaar 26% 26% 18% 26% 
4 tot 5 jaar 17% 14% 4% 18% 
6 tot 10 jaar 26% 24% 14% 27% 
11 tot 20 jaar 17% 25% 50% 17% 
Langer dan 20 jaar 10%  9% 11% 9%  
     
Aantal uur per week dat 
respondent mantelzorg geeft 

    

incidenteel 9% 9% 19% 8% 
1-5 uur per week 20% 26% 15% 20% 
6-10 uur per week 16% 24% 7% 17% 
11-20 uur per week 18% 12% 26% 17% 
21-40 uur per week 15% 9% 7% 16% 
meer dan 40 uur per week 22% 20% 26% 23% 
     
Activiteiten mantelzorg*     
begeleiding en of vervoer 83% 86% 69% 84% 
regeling geldzaken administratie 73% 73% 76% 72% 
gezelschap troost afleiding 71% 77% 72% 72% 
hulp bij huishouding 59% 56% 55% 60% 
klaarmaken warme maaltijden 43% 41% 41% 43% 
persoonlijke verzorging 39% 38% 45% 40% 
medische verzorging 33% 36% 38% 34% 

* meerdere antwoorden per respondent mogelijk  
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2. Belasting en knelpunten 
 
Bijna één kwart van de mantelzorgers (24%) vindt het moeilijk om het geven van mantelzorg 
te combineren met andere verplichtingen en 4% vindt dit zelfs erg moeilijk.  
 
Bijna de helft van de mantelzorgers voelt zich enigszins belast, 28% geeft aan zich tamelijk 
belast te voelen en 8% voelt zich zwaar belast tot overbelast. Daarnaast is aan de groep 
werkende mantelzorgers gevraagd in hoeverre zij het moeilijk vinden om werk en mantelzorg 
te combineren. Hierop antwoordde 24% dit moeilijk te vinden en 6% dit erg moeilijk te 
vinden.  
 
Tabel 5 Ervaren belasting  
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Combineren met andere 
verplichtingen (bijvoorbeeld 
gezin)  

    

erg makkelijk 2% 2% 0% 2% 
makkelijk 10% 9% 7% 10% 
niet makkelijk, niet moeilijk 49% 54% 39% 50% 
Moeilijk 24% 24% 32% 23% 
erg moeilijk 4% 6% 11% 4% 
niet van toepassing 12% 6% 11% 11% 
     
Mate waarin men zich belast 
voelt 

    

niet of nauwelijks belast 17% 13% 10% 17% 
enigszins belast 47% 52% 48% 47% 
tamelijk zwaar belast 28% 26% 21% 28% 
zeer zwaar belast 5% 4% 14% 5% 
overbelast 3% 4% 7% 3% 
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In de vragenlijst is voor een zestal onderwerpen gevraagd of dit voor de respondent een 
knelpunt is. Tabel 6 geeft de beantwoording hierop weer. Hieruit blijkt dat de afhankelijkheid 
van de zorgontvanger het grootste knelpunt is. Ook is het voor veel mantelzorgers lastig om 
zich steeds aan te moeten passen aan de gezondheidsituatie van degene die wordt 
verzorgd.  
 
Daarnaast gaf 69% van de respondenten nog aan een ander knelpunt te ervaren. De 
volgende knelpunten zijn door meerdere respondenten genoemd: 

• Verliezen van vrijheid 

• Financiële problemen (bijvoorbeeld vervoerskosten) 

• Rompslomp/bureaucratie voor aanvragen van voorzieningen 

• Eigen gezondheid 
 
Tabel 6 Ervaren knelpunten  
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Degene die wordt verzorgd is erg 
afhankelijk van de mantelzorger 

53% 51% 59% 53% 

Steeds aanpassen aan 
gezondheidssituatie 

45% 50% 61% 45% 

Geen tijd voor hobby’s of sociale 
contacten 

38%  41% 48% 37%  

Niet goed geïnformeerd door 
professionals of behandelaars 
over behandelingsmogelijkheden 

9% 9% 10% 8% 

Niet goed geïnformeerd door 
professionals of behandelaars 
over lichamelijke toestand  

7% 7% 14% 7% 

Niet goed geïnformeerd door 
professionals of behandelaars 
over verloop van de ziekte 

6% 6% 10% 6% 
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Een totaal overzicht van de overige knelpunten die hier genoemd werden, zijn als volgt 
te omschrijven:  
 
ad hoc reageren op situaties is soms 
lastig te combineren geen informatie van behandelend arts 

minder mogelijkheden/tijd voor 
jezelf 

administratieproblemen, bijvoorbeeld 
aanvragen gemeentelijke sociale 
dienst, dit kost enorm veel energie 

het claimen van mijn partner, waardoor je 
altijd alles moet afwegen, niets is simpel 
meer 

na 41 jaar heb ik sollicitatieplicht, 
geeft veel druk 

alarmering werkt niet altijd goed 

het financiële gedeelte, de mogelijkheden 
voor een bepaalde uitkering zijn 
onvoldoende bekend 

nachtelijke zorg waar geen enkele 
professional raadt mee weet 

als ze zelfstandig gaat wonen 

het gezellig bezoeken van mijn moeder is 
een moeten geworden, ik ervaar dit 
psychisch erg belastend en hoor haar 
altijd klagen, er is altijd wat! 

nauwelijks ruimt voor spontane 
dingen 

angst 

het goed laten aansluiten van de diverse 
disciplines /instanties waar je mee te 
maken hebt niet uit te leggen 

angst familie wat geldzaken betreft 
ik ben zelf ook chronisch ziek en soms 
kan ik het niet aan 

onbegrip van kennissen en 
vrienden 

bepaalde verre 
vakantiebestemmingen ik heb auto nodig voor mijn kind, is duur 

oppassen dat ik niet te weinig tijd 
aan hobby's heb 

beperking vrijetijdsbesteding ik kan eigenlijk geen mantelzorg verlenen 
privéleven komt wel eens in de 
knel 

bureaucratie formulieren 
ik kan niet meer reizen, moet dan voor 
oppas zorgen 

psychische druk, het is nooit 
genoeg 

dat de zorg vaak onverwacht is, ik kan niet meerdere dagen weg rolstoeltaxi is een ramp 

de afstand (we wonen in Lisse) 
ik moet mijn vervoer bekostigen en dat is 
ietwat vervelend 

sinds ik in de overgang ben loopt 
alles spaak en heb ik zelf hulp 
nodig 

de cak eigen bijdrage is te hoog 
ik voel mij soms zo gebonden dat ik niet 
meer kan genieten van mijn hobby's slaapgebrek 

de geestelijke belasting invullen van formulieren bureaucratie thuiszorg activite onbereikbaar is 

de sociale controle en het contact 
leggen/houden met steeds wisselend 
personeel 

ja als men voor vragen aan het loket van 
de gemeente komt over de 
mogelijkheden voor ondersteuning vakantie (zorgvervanging) 

de zorg voor mijn zieke echtgenote 
ja onervarenheid met de 
benaderingswijze van mijn moeder veel onnodige procedures 

eigen gezondheid je leven wordt gedirigeerd door de ziekte 

veel tijd en energie wordt gevraagd 
van zowel de patiënt als de 
mantelzorger bij het verkrijgen van 
bepaalde zaken. Een instantie 
(wmo) zou eventuele hulpverleners 
direct van informatie moeten 
voorzien. 

emotioneel uitputtend 
je staat er alleen voor als er geen 
diagnose is te stellen 

vooral het aanvaarden van deze 
situatie 

er alleen voor staan, thuissituatie te 
kort doen kan niet meer met vakantie vrijheid 

familie woont in buitenland, sta er 
alleen voor 

levenswijze aanpassen aan 
omstandigheden 

woning is niet goed toegankelijk 
wat betreft liften en deuren, de 
verhuurder wil dit niet oplossen 

financieel lichamelijke en geestelijke belasting 

worden regelmatig fouten 
gemaakt, vandaar dat ik er veel 
naar toe moet gaan 

financieel, Wajong is te weinig dus 
moet je bijspringen mijn eigen fysieke beperktheid zelf artrose en astma 

gedoe van WMO aanvraag 
mijn gezin vindt dat ik te veel met 
mantelzorg bezig ben 

zorg om toekomst, gemeente biedt 
geen vervoersondersteuning 
waardoor ik moet overwerken om 
mantelzorg reiskosten te 
compenseren 

geen feedback als ik uitval 
 zorg voor ander kind schiet af en 

toe te kort 
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3. De basisfuncties 
In deze paragraaf worden eerst de belemmeringen beschreven die mantelzorgers bij externe 
ondersteuning ervaren. 
 
3.1  Belemmeringen om externe ondersteuning te vragen 
Allereerst is gevraagd of men wel eens belemmeringen ervaart om externe (professionele) 
ondersteuning aan te vragen. Dit blijkt voor 42% van de respondenten het geval te zijn. De 
meest genoemde belemmering is dat men onvoldoende weet over de mogelijkheden. Ook 
geven veel respondenten aan dat degene die wordt verzorgd geen hulp van anderen 
accepteert.  
 
Tabel 7 Ervaren belemmeringen 
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Belemmeringen      
Ervaart geen belemmering 58% 58% 54% 59% 
Ervaart wel belemmering 42% 42% 46% 41% 
     
Belemmeringen die zijn 
genoemd (aantallen)* 

    

Weet onvoldoende over de 
mogelijkheden 

33x 13x 7x 30x 

Degene die wordt verzorgd 
accepteert geen hulp van 
anderen  

32x 11x 5x 27x 

Schuldgevoel 29x 5x 3x 27x 
Aanbod sluit niet aan op behoefte 20x 8x 2x 18x 
Eerdere negatieve ervaringen 20x 6x 2x 17x 

* meerdere antwoorden per respondent mogelijk  
 
Daarnaast noemen 10 respondenten andere belemmeringen:  
  

o aanvraag en afhandeling kosten zoveel tijd 
o de kosten 
o gesloten loketten, bereikbaarheid niet altijd goed 
o ieder jaar wisselende huishoudelijke hulp 
o indicaties aanvragen gaat moeizaam en duurt lang 
o mijn eigen grenzen respecteren 
o niet komen op de afgesproken tijd 
o regelgeving 
o ze begrijpen het autisme soms niet 
o zorg en ondersteuning met PGB veel administratieve rompslomp, wij moeten alles 

zelf uitzoeken. 
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3.2 Informatie 
 
Tabel 8 geeft weer van welke instellingen men informatie over mantelzorgondersteuning 
heeft ontvangen. Activite, het Wmo-loket en de huisarts blijken de belangrijkste bron voor 
informatie over mantelzorgondersteuning te zijn. Ook Pluspunt en MEE worden door een 
aanzienlijk deel van de respondenten genoemd.  
 
Daarnaast hebben 31 respondenten aangegeven op een andere manier informatie te 
hebben ontvangen. Bijlage 1 geeft een overzicht van de antwoorden die hier gegeven zijn.  
 
Tabel 8 Informatie ontvangen over mantelzorgondersteuning* 
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Informatie ontvangen     
Heeft geen informatie ontvangen  24% 26% 21% 25% 
Heeft wel informatie ontvangen  76% 74% 79% 75% 
     
Organisatie waarvan men 
informatie heeft ontvangen 
(aantallen)*  

   

Activite 92x 30x 8x 87x 
Wmo-loket 88x 27x 5x 82x 
Huisarts 84x 23x 10x 76x 
Pluspunt 67x 15x 7x 60x 
Consulent MEE 37x 22x 9x 31x 
Lotgenotencontact 15x 7x 2x 14x 
Rivierenduinen/ggz 14x 4x 5x 11x 
Dwarswatering 
(ontmoetingscentrum) 

10x 2x 0x 
9x 

Mantelzorglijn 6x 0x 0x 6x 
Consulent ouderenwerk 4x 2x 1x 4x 
Gading (activiteitencentrum) 2x 2x 1x 2x 
Nieuw buitenzorg 1x 1x 0x 1x 

* meerdere antwoorden per respondent mogelijk  
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Ook is gevraagd of er bepaalde onderwerpen zijn waarover men meer informatie zou willen 
ontvangen (tabel 9). Ruim vier op de tien respondenten (42%) geeft aan dat er behoefte is 
aan meer informatie over minstens één onderwerp. Men heeft vooral behoefte aan informatie 
over zorgregelingen en over het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers.  
 
Tabel 9: Onderwerpen waarover men meer informatie zou willen  
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Informatiebehoefte      
Heeft geen behoefte aan 
informatie  

58% 52% 48% 59% 

Heeft wel behoefte aan informatie 42% 48% 52% 41% 
     
Wil informatie over (aantallen)*     
Zorg regelingen voor degene aan 
wie zorg wordt verleend  60x 17x 5x 58x 
Ondersteuningsaanbod voor 
mantelzorgers 50x 20x 6x 47x 
Mogelijkheden om betaalde 
arbeid en zorg te combineren 14x 11x 4x 12x 
Ziekten en beperkingen 9x 5x 3x 6x 

*meerdere antwoorden per respondent mogelijk  
 

Daarnaast hebben 7 respondenten aangegeven informatie over een ander onderwerp te 
willen ontvangen. Het gaat hier om het volgende:  

• vraagbaken per email waar je met je problemen als mantelzorger raad kunt vragen 

• eigen bijdrage 

• extra hulp in de huishouding 

• financiële toekomst 

• hoe ik meer ruimte en vrijheid kan krijgen 

• informatie over begeleid wonen in Leiderdorp voor jongeren met asperger 

• lotgenoten 

• vakantie/uitgaan en een nacht overblijven 
 

De overige organisaties die informatie hebben geleverd over mantelzorgondersteuning zijn:  
 

Bureau Jeugdzorg,  
Ambulatorium FSW Leiden Per saldo 

case manager Radius 

centrum autisme (2x) Rijnlands revalidatie centrum leiden (2x) 

de Haardstee RRC 

Gemiva (2x) sociale verzekeringsbank 

Kristal Leiden (2x) SVB Dagopvang Zuidwijk 

leidse vereniging van mantelzorgers (2x)  SVB, CIZ 

Leytenrode Thuiszorg Rijnland 

Mezzo (3x) Viso 

ouderenzorg ziekenhuis wwz oegstgeest 

 zorgvuldig (2x) 

 
3.3 Emotionele ondersteuning 
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De behoefte van mantelzorgers gaat soms verder dan een luisterend oor. Een van de 
basisfuncties is daarom het bieden van emotionele ondersteuning door professionals. Deze 
ondersteuning kan bestaan uit individuele gesprekken of uit groepsgesprekken.  
Ruim één kwart van de respondenten (26%) geeft aan als mantelzorger in de afgelopen 12 
maanden emotionele ondersteuning te hebben gekregen van professionals, 11% heeft dit 
niet gekregen maar heeft hier wel behoefte aan en 62% heeft dit niet gekregen en heeft hier 
ook geen behoefte aan (tabel 10). Degenen die emotionele ondersteuning hebben 
ontvangen, kregen dit vooral van de huisarts. Ook Pluspunt en Activite spelen hier een 
belangrijke rol.  
 
Tabel 10: Emotionele ondersteuning  
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Emotionele ondersteuning in 
de afgelopen 12 maanden 

    

Niet ontvangen, wel behoefte 11% 11% 24% 11% 
Niet ontvangen, geen behoefte 62% 66% 38% 63% 
Wel ontvangen  26% 23% 38% 26% 
     
Heeft emotionele 
ondersteuning ontvangen van 
(aantallen)*     
Huisarts 27x 4x 0 26x 
Pluspunt 18x 2x 1x 16x 
Activite 13x 0x 1x 11x 
Wmo-loket 9x 1x 0 8x 
Rivierenduinen/GGZ 8x 2x 3x 6x 
Dwarswatering 5x 1x 0 5x 
MEE 4x 3x 1x 4x 
Lotgenotencontact 2x 1x 0 2x 
Mantelzorglijn 1x 0x 0 1x 

* meerdere antwoorden per respondent mogelijk  
 
Ongeveer 17 respondenten noemden een andere organisatie dan Pluspunt en Activite. Een 
overzicht hiervan staat weergegeven in: 
  

persoonlijke coach De psychotherapeut 

platform gehandicapten Lisse Gemiva SVG (x) 

psycholoog GGZ door eigen problemen 

revalidatiecentrum Kristal Leiden 

Rijnlands revalidatie centrum (2x) Leytenrode 

verpleegkundigen maatschappelijk werk 

verzorgsters van de zorgcirkel maatschappelijk werk revalidatiecentrum 

zorgkantoor zuid Holland maatschappelijk werk wwz 
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3.4 Educatie 
 
Mantelzorgers kunnen gebaat zijn bij voorlichting en training. In de vragenlijst is gevraagd of 
men voorlichting heeft ontvangen over de ziekte van degene die men verzorgt (tabel 11) en 
of men voorlichting of training heeft gekregen over het gebruik van bepaalde hulpmiddelen 
(tabel 12).  
 
Uit tabel 11 is af te lezen dat 46% van de respondenten voorlichting heeft gekregen over de 
ziekte en 9% geen voorlichting heeft gekregen maar hier wel behoefte aan heeft. Degenen 
die voorlichting hebben gekregen, kregen dit vooral van de huisarts (52 respondenten).  
 
Ook hebben veel mantelzorgers (45 respondenten) van iemand anders voorlichting 
gekregen. Dit betrof voor het merendeel de behandelende arts uit het ziekenhuis of de 
specialist. Een totaal overzicht van de antwoorden die hier zijn gegeven, is te vinden in 
bijlage 1.  
 
Tabel 11: Voorlichting over de ziekte  
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Voorlichting gekregen in de 
afgelopen 12 maanden 

    

Niet ontvangen, wel behoefte 9% 9% 17% 9% 
Niet ontvangen, geen behoefte 45% 47% 52% 45% 
Wel ontvangen  46% 44% 31% 46% 
     
Heeft voorlichting ontvangen 
van (aantallen)*     
Huisarts 52x 12x 2x 50x 
Pluspunt en of Activite 16x 5x 1x 15x 
Wmo -loket 11x 3x 0x 11x 
Rivierenduinen/GGZ 9x 2x 3x 6x 
Dwarswatering 6x 2x 0x 5x 
Mantelzorglijn 2x 0x 0x 2x 
Lotgenotencontact 2x 0x 0x 2x 
Nieuw buitenzorg 2x 2x 0x 2x 
Consulent MEE 1x 1x 0x 1x 
Consulent ouderenwerk 1x 1x 0x 1x 

* meerdere antwoorden per respondent mogelijk  
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Mantelzorgers hebben aangegeven voorlichting over de ziekte van degene die wordt 
verzorgd te hebben gekregen van:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 12 geeft weer hoeveel mensen voorlichting of een praktische training hebben 
gekregen over het juiste gebruik van hulpmiddelen. Ruim één op de tien respondenten (12%) 
geeft aan geen voorlichting te hebben gekregen, maar hier wel behoefte aan te hebben. 
Bijna  
één op de vijf respondenten (19%) heeft wel voorlichting gekregen; in de meeste gevallen 
was dit van het Wmo-loket. Ook de huisarts, Activite, werkcentrum Rhijnenburg en Pluspunt 
zijn relatief vaak genoemd.  
 
Daarnaast geven 12 respondenten aan van iemand anders voorlichting of training te hebben 
gekregen. Zij hebben dit ontvangen van o.a.:  
buurtzorg 
casemanager 
dagopvang Toppaze 
degene die de aanpassingen verstrekt 
Erasmus 
Gemiva 
gespreksgroep over dementie 
Leytenrode 
Libertas leiden 
mercada medic rugzak 
specialist 
Welzorg, hartingbank 
 

Andere mensen met 
gelijke problemen centrum autisme 

Erasmus RRC 
Rijnland zh 

arts en personeel WWZ 
centrum autisme, 
stiching sam kinderarts kristal 

arts verstandelijk 
gehandicapten 

dagopvang zuidwijk 
Topaze Leytenrode 

artsen in het ziekenhuis 
(4x)  

de huidige 
begeleiders medisch specialist 

behandelend cardioloog Gemiva SVG (2x)  neuroloog 
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Tabel 12: Voorlichting of training over omgang hulpmiddelen  
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Voorlichting gekregen in de 
afgelopen 12 maanden 

    

Niet ontvangen, wel behoefte 12% 14% 10% 13% 
Niet ontvangen, geen behoefte 69% 67% 72% 69% 
Wel ontvangen  19% 19% 17% 19% 
     
Heeft voorlichting ontvangen 
van (aantallen)*     
     
Wmo-loket 23x 9x 2x 21x 
Huisarts 10x 2x 2x 8x 
Activite 8x 3x 1x 7x 
Werkcentrum Rhijnenburg 6x 3x 0x 6x 
Pluspunt 5x 3x 1x 5x 
Mantelzorglijn 2x 0x 0x 2x 
Dwarswatering 2x 0x 0x 2x 
Consulent GGZ 1x 0x 1x 0x 
Consulent MEE 1x 1x 0x 1x 
Lotgenotencontact 1x 0x 0x 1x 

* meerdere antwoorden per respondent mogelijk  
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3.5 Respijtzorg 
 
Drie op de tien mantelzorgers (29%) is bekend met de mogelijkheid van respijtzorg. Circa 
één kwart (26%) van de mantelzorgers geeft aan hier geen gebruik van te maken, maar hier 
wel behoefte aan te hebben. Zes procent maakt er wel gebruik van. In tabel 13 staat 
weergegeven van wie men respijtzorg heeft ontvangen.  
 
Tabel 13: Respijtzorg  
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Bekend met mogelijkheid van 
respijtzorg 

    

Ja 29% 28% 29% 30% 
Nee 71% 72% 71% 70% 
     
Gebruik      
Maakt wel eens gebruik van 6% 8% 17% 6% 
Maakt geen gebruik, wel behoefte 26% 28% 29% 26% 
Maakt geen gebruik en geen 
behoefte  

68% 
64% 54% 

68% 

     
Krijgt respijtzorg van 
(aantallen)* 

 
  

 

Pluspunt 3 2 - 2 
Activite 3 2 2 3 
Dwarswatering 2 1 - 1 
Iemand die vanuit PGB wordt 
betaald 

2 
2 1 

2 

Leytenrode 2 - - 2 
Gemiva 2 - - 2 
MEE  1 - 1 1 
Werkcentrum Rhijnenburg 1 1 1 1 

* meerdere antwoorden per respondent mogelijk 
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3.6 Financiële tegemoetkoming 
 
In de vragenlijst is eerst een algemene vraag gesteld of men een financiële tegemoetkoming 
voor de kosten voor de mantelzorg krijgt. Hierop antwoordt 15% van de respondenten een 
financiële tegemoetkoming vanuit het persoonsgebonden budget te krijgen. Negen procent 
ontvangt een andere tegemoetkoming, dit blijkt in de meeste gevallen om het 
mantelzorgcompliment te gaan.  
 
Tabel 14: Tegemoetkoming in de kosten voor mantelzorgondersteuning  
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Tegemoetkoming in de kosten 
voor mantelzorgondersteuning 

    

Via PGB 15% 15% 22% 14% 
Andere tegemoetkoming*25 9% 10% 11% 9% 
Ontvangt niet, geen behoefte 41% 38% 37% 40% 
Ontvangt niet, wel behoefte 35% 37% 30% 36% 

 
Vervolgens bevatte de vragenlijst enkele specifieke vragen over het mantelzorgcompliment. 
Ruim de helft van de respondenten (55%) is hiermee bekend. Van de respondenten die het 
mantelzorgcompliment kennen, heeft 67% het mantelzorgcompliment wel eens ontvangen. 
Daarnaast heeft 29% het niet ontvangen, maar geeft aan hier wel behoefte aan te hebben. 
Bijna tweederde (62%) van de respondenten, die bekend zijn met het 
mantelzorgcompliment, verwacht dit in november te ontvangen.  
 
Tabel 15: Mantelzorgcompliment (MZC) 
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Bekendheid      
Wel bekend 55% 61% 71% 55% 
Niet bekend 45% 39% 29% 45% 
Heeft u het MZC ontvangen of 
zou u hier gebruik van willen 
maken 

 

  

 

Aantal respondenten* N=132 N=52 N=19 N=122 

Ja, heeft ontvangen 67% 64% 68% 65% 
Nee, maar wel behoefte 29%  31% 32% 31%  
Nee, geen behoefte  4%  6% 0% 4%  
Ontvangt in november MZC      
Aantal respondenten* N=132 N=52 N=10 N=122 

Ja 62%  58% 47% 62%  
Nee 23%  19% 21% 23%  
Anders**26 15%  23% 32% 15%  

                                                
25 * De meeste respondenten vermelden hier het mantelzorgcompliment  
 
26 * Deze vragen zijn alleen gesteld aan respondenten die bij voorgaande vraag hebben aangegeven bekend te zijn met het 

mantelzorgcompliment 
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3.7 Materiële hulp 
Naast praktische en/of financiële steun kunnen mantelzorgers materiële hulp gebruiken. 
Vaak is deze materiële hulp primair gericht op een zorgbehoevende. Ruim de helft van de 
respondenten (57%) geeft aan een vorm van materiële hulp te ontvangen en nog eens 6% 
heeft hier de antwoordmogelijkheid ‘anders’ aangekruist. Dit blijkt vooral om mantelzorgers te 
gaan die hulp geven aan iemand die in een verzorgingshuis of verpleeghuis woont.  
 
Tabel 16: ontvangen materiële hulp  
 

Totale 
groep 
N=258 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=90 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=29 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=238 

Ontvangt materiële hulp  57% 61% 22% 59% 
Ontvangt niet, geen behoefte 30% 29% 63% 28% 
Ontvangt niet, wel behoefte 7% 6% 11% 7% 
Anders * 6% 5% 4% 6% 

* Dit betreft voor het merendeel mantelzorgers die aangeven dat de betreffende persoon in 
een verpleeghuis of verzorgingshuis woont 
 
3.8 Waardering mantelzorgondersteuning gemeente Leiderdorp 
Tot slot is gevraagd om met een rapportcijfer aan te geven hoe tevreden men is met de 
mantelzorgondersteuning die men in de gemeente Leiderdorp krijgt. Een aanzienlijk deel van 
de respondenten (39%) heeft deze vraag niet beantwoord. Veel respondenten hebben hier 
een opmerking geplaatst zoals ‘ik heb geen hulp gekregen’ of ‘niet van toepassing’. Van de 
respondenten die de vraag wel hebben beantwoord, geeft 85% een voldoende (minstens 
een zes) en het gemiddelde rapportcijfer bedraagt 6,7.  
 
Tabel 17: rapportcijfer  
 

Totale 
groep 
N=158 

Werkende 
Mantel-
zorgers 
N=45 

Geeft zorg 
aan GGZ 
Patiënt 
N=20 

Geeft zorg 
aan 
persoon 
met 
beperking 
N=146 

Geeft voldoende  85% 82% 65% 86% 
     
Gemiddelde cijfer 6,7 6,4 6,0 6,7 

 

                                                                                                                                                   
** Dit betreft voor het merendeel respondenten die  aangeven dit niet te weten en enkele respondenten die aangeven het MZC 
in maart te ontvangen  
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Bijlage II: Verslag van de Mantelzorgbijeenkomst d.d. 19 mei 2011 

 
Locatie: Visser ‘t Hooft Lyceum  
 
In het kader van het mantelzorgbeleid heeft de gemeente Leiderdorp op 19 mei een 
mantelzorgbijeenkomst georganiseerd. Voor de bijeenkomst hebben 110 mantelzorgers zich 
aangemeld. Deze bijeenkomst is door veel mantelzorgers bijgewoond. Zij kregen tijdens 
deze bijeenkomst resultaten teruggekoppeld van het onderzoek dat in Leiderdorp onder 258 
mantelzorgers is gedaan. Daarna woonden zij een aantal presentaties bij en gingen 
vervolgens in groepen uiteen om de aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn 
gekomen te bespreken. Aan het einde van de bijeenkomst ontvingen alle mantelzorgers en 
mantelzorgorganisaties een roos en merci-chocolade als dank voor hun deelname aan de 
bijeenkomst.  
 
De rozen zijn volledig gesponsord door de heer Wyrwas van de Bloemenboetiek de Blauwe 
Roos (Ommedijk 180). De merci-chocolade is door AHOLD volledig gesponsord. De heer 
Captein die werkzaam is bij de AHOLD heeft deze sponsoring geregeld. De gemeente wil de 
heer Wyrwas en de heer Captein bedanken voor de geweldige bijdrage die zij hebben 
geleverd aan de waardering van de mantelzorg.  
 
In dit verslag wordt ingegaan op de onderzoeksresultaten die zijn gepresenteerd en de 
verbeterpunten die door de mantelzorgers zijn aangedragen. Dit verslag wordt beëindigd met 
een beoordeling die aan de bijeenkomst door organisaties en mantelzorgers is gegeven.  
 
 
Presentatie Fadoua Achgaph  
 
De bijeenkomst startte met een presentatie over de onderzoeksresultaten. Deze presentatie 
is door Fadoua Achgaph (beleidsmedewerker) gehouden. Mevrouw Achgaph gaf eerst het 
respons aan. Vervolgens presenteerde zij de percentages en aantallen van verschillende 
mantelzorggroepen. Daarna bracht zij in kaart of mantelzorgers tevreden zijn met de 
mantelzorgondersteuning die zij in de gemeente Leiderdorp (bestaat uit informatie, 
emotionele ondersteuning, educatie, respijtzorg, financiële tegemoetkoming en materiële 
ondersteuning) ontvangen. De presentatie werd beëindigd met een waardering die 
mantelzorgers aan mantelzorgondersteuning hebben gegeven.(zie bijlage samenvatting van 
onderzoeksresultaten) 
 
 
Presentaties van organisaties 
 
Na de presentatie over de onderzoeksresultaten, hebben zes mantelzorgorganisaties kort 
een presentatie gegeven over de ondersteuning die zij aan mantelzorgers kunnen bieden. 
De mantelzorgers kunnen voor ondersteuning bij MEE, Activite en Pluspunt terecht. Deze 
drie organisaties worden door de gemeente Leiderdorp gesubsidieerd. Daarnaast hebben 
mantelzorgers ook informatie ontvangen van MEZZO (landelijke vereniging die de belangen 
van de mantelzorgers behartigt), LVvM ( Leidse vereniging van mantelzorgers), Alzheimer 
Café en Gemiva (geeft mantelzorgondersteuning aan mantelzorgers die zorg verlenen aan 
dementerende verzorgende).  
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Bespreking van aandachtspunten in groepen 
 
Na de presentaties is de gemeente met de mantelzorgers en andere mantelzorgorganisaties 
doorgegaan met praten over de aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn 
gekomen. Er zijn vijf groepen samengesteld die zijn voorgezeten door Marijke van Pernis 
(van Pluspunt), Marijke Kleijn (van Pluspunt), Ludwien Wassink ( Activite: Bureau informele 
Zorg), Agnette Overdervest (MEE) en Anne Vrieze (interim beleidsmedewerker) .  
 
De eerste gespreksronde 
De vragen die in de eerste ronde aan de mantelzorgers zijn gesteld, hadden dus vooral 
betrekking op de duur van mantelzorg, aantal uur per week dat mantelzorg wordt verleend 
en zwaarte van deze zorg.  
 
Aan de mantelzorgers en mantelzorgorganisaties van bepaalde groepen zijn in de eerste 
ronde de volgende vragen gesteld:  
 
1. Uit het onderzoekt blijkt dat de meeste mantelzorgers zorg verlenen aan iemand die 
dementerend is, chronisch ziek, of lichamelijk of verstandelijk gehandicapt.  
Bij wie van u is dat ook het geval? 
 
2. Een van de uitkomsten is dat mensen die mantelzorger zijn van iemand met een 
psychische aandoening, dus iemand uit de GGZ, het vaak extra zwaar hebben.  
Wie van u zit in die situatie? 
 
3. Een kwart van de ondervraagden zorgt al (veel) meer dan 10 jaar voor een ander.  
Hoe zit dat bij u? 
 
4. Veel mantelzorgers zijn elke dag wel een paar uur bezig met hun zorgtaken.  
Voor wie van u geldt dat ook? 
 
 
Marijke Kleijn  (groep met een gele naamsticker) was voorzitter van een gevarieerde groep. 
De mensen in deze groep hadden de overeenkomst dat ze allemaal heel druk zijn in hun 
taak als mantelzorger. 
Zo was er een mannelijke mantelzorger die zorg draagt voor iemand die dementerend is, 
een vrouwelijke mantelzorger vertelde over de zorg die zij biedt aan een dementerende 
buurvrouw, twee dochters kwamen in verband met hun moeder met dementie, twee 
vrouwen vertelden over een chronisch zieke partner en ook was er een partner van iemand 
met een autistische stoornis met tevens een kind met een nog niet gediagnosticeerde 
aandoening binnen het autistisch spectrum.  
  
De mensen in de groep vertelden over de tijd dat zij mantelzorger zijn. "Al zijn hele leven" 
vertelt een meneer over zijn zoon, die nu vijftien jaar is. "Nu ik weet wat er aan de hand is, 
zorgen we eigenlijk al meer dan tien jaar voor hem", vertelt een dochter over haar vader, die 
daarbij ook nog eens ver weg woont en het qua reistijd dubbel ingewikkeld is om goed voor 
hem te zorgen. 
De meesten gaven aan al lange tijd voor hun dierbare te zorgen. 
 
De groep van Marijke Kleijn gaf aan "wel vierentwintig uur per dag bezig te zijn met 
mantelzorg" en er werden voorbeelden genoemd van hoe het vanaf het opstaan tot het 
slapengaan, ja zelfs tijdens de uren in de nacht gaat. "Je ligt toch een beetje te waken", 
vertelde een partner. Het hardop noemen van deze informatie, maakte dat mensen zichtbaar 
geraakt waren. Daarbij vond ik het bijzonder om te zien dat de anderen, ondanks hun eigen 
zorgen, ook meteen zorgzaam waren voor de ander in de groep en elkaar konden steunen 
tijdens het gesprek. 
  
Ook  Marijke van Pernis (groep met een rode naamsticker) had een gemêleerde groep van 
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mensen die qua leeftijd en ook qua ziektebeelden levenslang al mantelzorg verlenen. Deze 
groep telt drie mantelzorgers die zorg dragen voor een moeder of zoon met psychische 
stoornissen. Omdat deze stoornissen niet zijn waar te nemen, wordt het mantelzorg zwaar 
ervaren. Eén moeder liep al vanaf dat haar zoontje 8 was bij Curium en pas toen hij 18 was, 
werd de diagnose Asperger gesteld. Nu zit haar zoon, die erg begaafd is, hele dagen thuis 
en doet niets. Marijke van Pernis had in de groep maar weinig mantelzorgers die niet 
dagelijks belast waren met de zorg voor hun naaste 
 
De groep van Anne Vrieze (groep met geen kleursticker) bestond uit drie ouders die zorgen 
voor kinderen met een meervoudige beperking. De overige groepsleden waren partner van 
een dementerende of chronisch zieke oudere. Er waren dus geen mantelzorgers die zorg 
dragen voor een GGZ-cliënt. De mantelzorgers in de groep van Anne Vrieze geven al meer 
dan 10 jaar mantelzorg en verlenen dagelijkse een aantal uur per dag mantelzorg.  
 
De groep van Ludwien Wassink (groep met blauwe naamsticker) bestond uit vijf 
mantelzorgers en vier vertegenwoordigers van een mantelzorgorganisatie. Alle 
mantelzorgers verlenen zorg aan een moeder, partner of een buurvrouw met een chronische 
ziekte. Drie mantelzorgers hebben aangegeven de hele dag mantelzorg te verlenen. Verder 
was er één vrouwelijke mantelzorger die zonder professionele ondersteuning zorg draagt 
voor haar moeder.  
 
Tot slot was de groep van Agnette Overdevest ( groep met oranje naamsticker)  ook 
gevarieerd. Deze groep bestond uit: vier mantelzorgers die zorg dragen voor dementerende 
zorgvragers, elf mantelzorgers die zorg verlenen aan een chronische zieke, vier hebben een 
zorgvrager die lichamelijke beperkt is en drie hebben een verstandelijke beperkte 
zorgvrager. Een aantal mantelzorgers heeft zorgvragers waarbij de zojuist genoemde 
beperkingen in combinatie voorkomen.  
 
 
Daarnaast waren er vier mantelzorgers die zorg dragen voor een kind met ADHD, PDDNOS 
of een andere psychiatrische aandoening. Deze mantelzorgers hebben aangegeven dat 
mantelzorg erg zwaar is, maar omdat het hun kind is willen zij het toch graag zelf uitvoeren 
met soms respijtzorg tijdens de schoolvakanties.  
 
Maar liefst acht mantelzorgers verlenen langer dan 10 jaar mantelzorg. De overige zes 
verlenen minder dan 10 jaar mantelzorg. De overgrote meerderheid is tussen 21-40 uur 
bezig met het verlenen van mantelzorg.   
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De tweede gespreksronde 
In de tweede ronde is aan de mantelzorgers en een aantal mantelzorgorganisaties gevraagd 
wat voor ervaringen en tips zij hebben met betrekking tot volgende punten:  
 

• Veel mantelzorgers hebben onvoldoende informatie gekregen over mogelijkheden 
van ondersteuning. Bijna de helft zou meer willen weten over zorgregelingen.  

 

• Vooral mantelzorgers van GGZ- patiënten hebben meer behoefte aan emotionele 
ondersteuning en aan informatie over de ziekte.  

 

• Ruim een derde van de mantelzorgers krijgt geen financiële steun maar geeft aan er 
wel behoefte aan te hebben. Regelingen als een PGB (persoonsgebonden budget) 
en het Mantelzorgcompliment zijn bij velen niet bekend.  

 

• vooral werkende mantelzorgers geven aan meer praktische ondersteuning/training te 
kunnen gebruiken.  

 

• driekwart van de mantelzorgers is niet bekend met de mogelijkheden van respijtzorg: 
de zorg af en toe helemaal overdragen aan een ander. Bijna de helft van hen zou er 
wel behoefte aan hebben.  

 

• meer dan de helft van de mantelzorgers ontvangt geen materiële hulp..  
 
De groep van Marijke Kleijn (voorzitter van groep met een gele naamsticker) 
geeft aan dat de gemeente de mantelzorgers bewust moet maken van het feit dat zij 
mantelzorger zijn. Het bekend zijn als mantelzorger zou beter kunnen. De gemeente zou de 
mantelzorgers moeten informeren over de ondersteuningsmogelijkheden. De huisarts of 
specialist zou hier ook een belangrijk rol in kunnen vervullen. Dus mantelzorger van een 
GGZ-client zou goed geholpen zijn op het moment dat zijn hulpverlener daarop wijst.  
Daarnaast geeft de groep aan onbekend te zijn met het fenomeen 'respijtzorg'. Het woord is 
onbekend en nadat Marijke Kleijn heeft uitgelegd over wat het kan betekenen op het moment 
dat respijtzorg wordt gegeven, ontstonden er verschillende reacties. Zo was er een 
mantelzorger benieuwd of er al gebruik van werd gemaakt  door de anderen uit de groep. 
Dit was niet het geval. Een mevrouw vertelde geëmotioneerd dat zij het niet over haar hart 
kan verkrijgen om hem ergens 'op te bergen' en heeft moeite met het loslaten. "Zolang hij er 
nog is, zorg ik zelf voor hem", vertelde zij. We wisselden informatie uit over wat respijtzorg 
kan zijn. 
 
Ook over het mantelzorgcompliment was er onduidelijkheid in de groep. De twee dochters 
vertelden uit eigen ervaring over het compliment. Dat zij dit eenmaal kregen en nu niet meer 
in aanmerking komen, omdat hun moeder in zorg is opgenomen. Dat vinden ze maar 
vreemd. De zorg stopt immers niet, de was gaat gewoon door, moeder moet toch aandacht 
kunnen krijgen en het enige verschil is dat zij 's nachts nu thuis kunnen zijn.  
Andere aanwezigen beaamden dat en vroegen zich af of aanvragen zin heeft. Een mevrouw 
vertelt dat zij zelf voor haar man zorgt, dat ze heeft geïnformeerd maar geen compliment 
krijgt. De vragen over praktische dienstverlening en materiële steun konden in de groep niet 
meer worden behandeld, omdat er geen tijd meer voor was.  
 
Ook in de groep van Marijke van Pernis (groep met een rode naamsticker) werd 
aangegeven dat de huisarts een belangrijk rol kan vervullen bij het informeren over 
mantelzorgondersteuning. Er wordt een diagnose gesteld, de “patiënt” krijgt aandacht, maar 
de directe naaste wordt hier niet of onvoldoende bij betrokken. De praktijkondersteuner of 
huisarts zou volgens de mantelzorgers direct moeten verwijzen naar 
Mantelzorgondersteunende organisaties.  
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Naar welke organisatie hangt af van de aard van de ziekte. B.v. Gehandicapte kinderen naar 
MEE, etc. De huisarts hoort ook hier de weg te weten. 
 
Alle mantelzorgers in de groep van Marijke van Pernis hadden de behoefte om hun verhaal 
te vertellen. De mantelzorgers geven aan het meestal wel te redden, maar ze missen e 
aandacht voor henzelf. En dat maakt het mantelzorg zwaar wordt ervaren. In de groep waren 
een aantal mantelzorgers emotioneel van de gesprekken die in groepen hebben 
plaatsgevonden.  
 
Voor wat betreft de respijtzorg geven de mantelzorgers van Marijke van Pernis aan daar wel 
behoefte aan te hebben, maar dat ze het lastig vinden om de zorg zomaar over te dragen 
aan een ander. Behoefte aan financiële tegemoetkoming viel in deze groep mee.  Deze 
groep gaf aan dat er niet altijd hulp is op het moment dat je als mantelzorger over PGB 
beschikt. De verlening van het mantelzorgcompliment wordt als ingewikkeld ervaren. Vooral 
in een situatie waar meerdere mantelzorgers aanwezig zijn, wie krijgt dan het compliment, 
geeft dat weer nieuwe problemen. 
 
Ook Marijke van Pernis is net als Marijke Kleijn niet toegekomen aan het bespreken van 
praktische dienstverlening en materiële steun voor de mantelzorgers.  
 
De groep van Agnette Overdevest (groep met oranje naamsticker) heeft aangegeven dat 
actieve mantelzorgers zelf op zoek moeten gaan naar informatie over 
mantelzorgondersteuning. Informatie met betrekking tot mantelzorgondersteuning publiceren 
in de krant, zou de mantelzorgers goed kunnen helpen. Een aantal mantelzorgers gaf aan 
door de presentaties die in de bijeenkomst zijn gegeven nog meer op de hoogte te zijn van 
de verschillende mogelijkheden van mantelzorgondersteuning.  
 
Daarnaast gaf de groep van Agnette Overdevest aan dat GGZ- cliënten gebruik moeten 
maken van respijtzorg, maar dat deze zorg wel in combinatie met educatieve ondersteuning 
moet worden geleverd. Anders bereik je als mantelzorg niet zoveel met het respijtzorg. Wat 
betreft de respijtzorgen geven de mantelzorgers aan wel behoefte te hebben, maar niet altijd 
de juiste vorm van respijtzorg te vinden. Bovendien staan deze mantelzorgers voor een 
dilemma dat zorgvragers absoluut niet willen. Tevens is er door de vrouwelijke 
mantelzorgers aangegeven dat zij van een generatie zijn die niet heeft geleerd om voor zich 
zelf op te komen. Soms geven hun dochters aan dat zij iets moeten ondernemen. 
Een paar mantelzorgers van de groep van Agnette Overdevest was bekend met de  PGB als 
financiële tegemoetkoming en ziet daar wel een voordeel in. Het mantelzorgcompliment was 
ook bekend maar lang niet bij iedereen.   
 
De groep van Agnette is wel toegekomen aan het bespreken van praktische dienstverlening 
en materiële steun. Een aantal mantelzorgers gaf aan dat zij tijdens schoolvakantie voor 
opvang zorgen voor hun kinderen met een handicap vg/ggz.  Andere gaven aan gebruik te 
maken van huishoudelijk ondersteuning.  
Een groot aantal van de mantelzorgers heeft aangegeven al met pensioen te zijn en kon de 
meeste zorg zelf uitvoeren. Tot slot maakt een aantal mantelzorgers ook gebruik van 
materiële steun die door de gemeente wordt gegeven.  
Via WMO is een en ander aangevraagd, onder andere een rolstoel, en  dat was goed 
verlopen. 
 
Vanuit de witte groep (de groep van Anne Vrieze) werd opgemerkt dat het goed zou zijn als 
het ziekenhuis en/of de huisarts direct bij de diagnose en ontslag uit het ziekenhuis de 
mantelzorger zou informeren over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning. Verder 
werd door verschillende mantelzorgers benadrukt dat er veel spelers zijn op het veld van 
mantelzorgondersteuning, dat zag men ook deze avond weer, en dat er één laagdrempelig 
loket zou moeten zijn waar men met de vragen om ondersteuning naartoe kan. 
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Daarnaast had Anne Vrieze geen mantelzorgers die zorg dragen aan GGZ-patiënten. De 
meesten waren goed op de hoogte van ziektebeelden van degene die zij verzorgen. Er werd 
in de groep niet gesproken over emotionele ondersteuning. 
Ook kwam uit de witte groep specifiek een geval naar voren van een moeder die zich belast 
voelt voor de zorg die wordt verleend aan een zoon die zeer beperkt is. Zij zou graag af en 
toe een zondag vrij hebben om andere dingen te kunnen doen en beroep willen doen op een 
vrijwilliger die haar zoon dan kan bezoeken. Verder bleken de mogelijkheden van 
logeerhuizen en oppas aan huis nog niet zo bekend. 
Wat betreft de financiële tegemoetkoming waren in de witte groep de mogelijkheden voor 
pgb’s wel bekend voor diegenen die dit ook nodig hadden. Waar men eerder tegenaan liep, 
was dat er vaak geen gespecialiseerde en gekwalificeerde hulp te vinden is om het pgb aan 
te besteden. Voor wat er wel beschikbaar is, wordt vaak een hoog uurtarief gevraagd vanuit 
de instellingen (€ 48 per uur). Daarnaast ontvangt niet iedereen van de witte groep 
materiële hulp. Degenen die dat wel ontvangen vanuit het Wmo loket, het CIZ e.d., vinden 
vaak de procedures te lang en je moet vaak je verhaal meerdere keren vertellen. Men ziet 
graag meer dossierkennis, waarbij je maar eenmaal je verhaal hoeft te vertellen. In dit geval 
zou het Elektronisch Patiënten Dossier, hoewel omstreden vanwege de privacy, goede 
diensten kunnen bieden. 
 
Ludwien Wassink (groep met blauwe naamsticker) had een groep mantelzorgers die niet 
goed op de hoogte was met de ondersteuningsmogelijkheden en mogelijkheden. De 
mantelzorgers gaven aan dat zij niet zeker wisten of zij van de ondersteuningsmogelijkheden 
gebruik zullen maken, maar vonden het goed om te vernemen dat er 
ondersteuningsmogelijkheden zijn. Daarnaast gaven zij aan dat ze geen gebruik maken van 
de regelingen uit b.v. de WMO.  Wel was er bij de mantelzorgers behoefte aan geschoolde 
vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij de zorg voor een dementerende partner. 
 
Belangrijke punten van aanbeveling en conclusies uit vijf groepen: 

• Bekendheid geven aan ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers via 
huisartsen 

• Mantelzorgers vinden het moeilijk om taken uit handen te geven. De bereidheid om 
dit te doen hangt samen met bekendheid van de mogelijkheden en vertrouwen in die 
mogelijkheden 

• Het is belangrijk om meer bekendheid te geven aan respijt mogelijkheden. 
• Het WMO loket is te weinig en op een lastige tijd open. 
• GGZ ondersteuningsmogelijkheden zijn wel bekend bij de aanwezige mantelzorgers. 

Mantelzorgers uit het onderzoek waren niet goed op de hoogte van de 
ondersteuningsmogelijkheden vanuit de GGZ. 

• Het wisselend personeel in de thuiszorg wordt als een knelpunt ervaren. Uit 
onderzoek van de WMO adviesraad lijkt dat mee te vallen. Er wordt aan verbetering 
gewerkt. 

• De gemeente gaat in 2011 beleid formuleren rond mantelzorg en inzet 
zorgvrijwilligers. 

 
De gemeente steekt de hand uit naar de burgers om te komen met suggesties en 
opmerkingen.  
 
Bedankt!! 
Aan het eind van de bijeenkomst zijn rozen en chocolade uitgereikt aan mantelzorgers als 
dank voor hun deelname aan de bijeenkomst. De rozen zijn aangeboden door de heer 
Wyrwas van de Bloemenboetiek de Blauwe Roos (Ommedijk 180). De cholades zijn 
aangeboden door de heer Captein van Albert Heijn Leiderdorp .  
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Tijdens de bijeenkomst hebben de aanwezige mantelzorgers een informatiepakket 
meegekregen met betrekking tot mantelzorgondersteuning.  
 
Geen informatie ontvangen van mantelzorgondersteuning? 
Als u ook mantelzorger bent en door omstandigheden de bijeenkomst niet heeft kunnen 
bijwonen, maar wel een informatiepakket wilt ontvangen, dan kunt dat bij de receptie van het 
gemeentehuis ophalen.  
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