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Voorwoord

Heel veel mensen in Nederland zorgen voor een familielid, vriend of buur. Ze doen dat 
met veel liefde, zo weten we uit onderzoek, maar lopen ook tegen allerlei grenzen aan. 
Mantelzorg is vaak zeer intensief en belastend. Toch is er maar een kleine groep die 
 professionele ondersteuning zoekt.
Deze publicatie geeft inzicht in de belastende factoren voor mantelzorgers en de rede
nen waarom zij niet om ondersteuning vragen. Hiertoe zijn groepsgesprekken en 
individuele gesprekken met mantelzorgers van partners gehouden. Voor deze groep 
is gekozen omdat juist partners vaak zeer intensief hulp geven en daardoor een groter 
risico lopen op belasting.
Van mantelzorgers die intensief hulp geven is bekend dat zij zich moeilijk los kunnen 
maken van hun taak. Het is daarom bijzonder dat ruim zestig mantelzorgers tijd hebben 
gemaakt om hun, vaak zeer persoonlijke en aangrijpende verhalen, te delen. Bijzondere 
dank gaat uit naar hen. Verschillende steunpunten mantelzorg en Mezzo (Landelijke 
vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg) hebben meegeholpen bij de werving 
van geïnterviewden. Met drs. H.M.H. van Lieshout (v ws/dmo) en drs. R.A Scherpenzeel 
(Movisie, Expertisecentrum Mantelzorg) is geregeld overleg geweest. Wij danken hen 
allen voor de constructieve en prettige samenwerking in dit project.

Prof.dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

Hoe zoeken mantelzorgers naar hulp en hoe gaan zij om met een objectief hoge 
zorglast? Die vraag staat centraal in deze rapportage. Mantelzorgondersteuning en 
vermindering van de belasting van helpers staan hoog op de politieke agenda. Van de 
3,5 miljoen mantelzorgers in Nederland ondervinden 450.000 personen een  ernstige 
belasting of overbelasting. Tegelijkertijd maken mantelzorgers weinig gebruik van 
ondersteunende voorzieningen, zoals dagopvang. Dit onderzoek is uitgevoerd in 
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws), omdat er 
behoefte was aan meer informatie over vier onderdelen:
– wat maakt dat mantelzorgers zich belast voelen;
– waardoor komt dat;
– welke ondersteuning wensen mantelzorgers;
– wanneer roepen zij hulp in.
De informatie in dit rapport gaat over mensen die hun partner verzorgen. In 2008 bleek 
uit onderzoek dat bijna 500.000 Nederlanders deze vorm van mantelzorg verlenen (Oudijk 
et al. 2010). Voor deze groep is gekozen omdat zij vaak intensieve en complexe hulp bie
den, een hoge belasting ervaren maar desondanks niet gemakkelijk hulp inroepen. In 
totaal 53 mannen en vrouwen vertelden tijdens acht groepsgesprekken hun ervaringen 
met de zorg voor hun partner. Daarnaast zijn negen individuele interviews afgenomen. 
De mantelzorgers zijn geworven via lokale steun punten mantelzorg en Mezzo. De gevon
den verschillen tussen mantelzorgers, zoals die uit de gesprekken naar voren komen, 
zijn niet representatief. Daarvoor is het aantal mantelzorgers dat we gesproken hebben 
te klein en zijn de verschillen te veel  afhankelijk van de manier van werven en de samen
stelling van de groepen. Een vergelijking met  landelijke cijfers laat zien dat in de gespreks
groepen mantelzorgers van partners met psychische of psychiatrische problematiek 
(inclusief dementie) zijn oververtegenwoordigd. Een weergave van de groepsgesprekken 
maakt wel duidelijk met welke  problematiek mantelzorgers te maken hebben; de citaten 
zijn dan ook als representatief te beschouwen voor de situatie waarin zij verkeren.
Tijdens de gesprekken viel op dat mantelzorgers zeer uitgebreid vertellen over hun 
situatie; de verhalen waren vaak emotioneel van toon. Zij zagen hun deelname aan de 
gesprekken ook als een manier om hun stem te laten horen aan beleidsmakers.

Beleving
Mantelzorgers vatten hun taak zeer verschillend op. Sommigen zijn goed opgewassen 
tegen de zorgsituatie. Het is voor hen heel vanzelfsprekend om de regie in eigen hand te 
houden en de weg te zoeken in de hulpverlening. Hun eigen kwaliteit van leven houden 
zij in de gaten door naast alle mantelzorg ook andere activiteiten buitenshuis te doen 
(zoals vrijwilligerswerk of hobby’s). Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich 
de mantelzorgers die hun taak als een zware last ervaren. Zij verkeren in een isolement, 
vragen niet gemakkelijk om hulp en zijn niet goed op de hoogte van voorzieningen. 
Sommigen van hen hebben veel moeite om de situatie waarin zij terecht zijn gekomen te 
accepteren.
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Belasting
Het is bekend dat intensieve mantelzorg voor een zieke partner gepaard gaat met een 
hoge belasting. De zorg voor de zieke partner wordt als extra zwaar ervaren als zij een 
verlies ervaren, zoals het verliezen van regie over hun eigen leven. De dagindeling van de 
mantelzorger wordt namelijk vaak volledig bepaald door de ziekte van de partner. Ook is 
de relatie met de partner veranderd; zij zeggen dat zij hun partner als ‘maatje’ kwijt zijn. 
Dit gebeurt als de hulpbehoevende geestelijk achteruitgaat waardoor er geen gelijkwaar
dige relatie meer is. Verlies van sociale contacten komt ook voor. Familie en vrienden 
laten het soms afweten waardoor mantelzorgers en hun partners in een isolement 
terechtkomen. Daarnaast is er verlies van begrip en waardering door de buitenwereld. Ze 
voelen zich onbegrepen door familie en instanties. Ten slotte is er de onzekerheid over 
de toekomst. Vragen die hen bezig houden zijn: hoe zal het ziekteproces bij mijn partner 
verlopen en hoe lang houd ik het zorg verlenen vol?

Behoefte aan ondersteuning
In de gespreksgroepen is ook de behoefte aan hulp besproken. De meeste mantelzorgers 
vinden het moeilijk om goed aan te geven wat of welke voorziening zij precies nodig 
hebben. Wel willen zij meer kwaliteit van leven, zoals rust, goed voor jezelf zorgen, eruit 
breken, tijd voor jezelf hebben. Deze wensen staan echter lijnrecht tegenover het belang 
van de zieke partner. Immers, gevolg geven aan die wensen betekent overdracht van de 
zorg, al is het tijdelijk, aan iemand anders.

Hulp inroepen
Zorg mijden lijkt een natuurlijke reflex bij mantelzorgers. Dit komt onder andere 
 doordat zij ervan overtuigd zijn dat zij het beste voor de partner kunnen zorgen. Ook 
vrezen zij dat professionals de regie overnemen (bijvoorbeeld aansturen op opname in 
een verpleeghuis, terwijl zij dat niet willen). Anderen hebben er moeite mee hun kin
deren te belasten met de zorg voor de zieke ouder. Er zijn grote verschillen in de mate 
waarin deelnemers uiteindelijk hulp ontvangen. Er waren enkele ‘zorgmijders’ in de 
gespreksgroepen aanwezig, mensen die maatschappelijk niet zo weerbaar zijn, geen 
hulp accepteren en alles zelf willen doen. Anderen staan heel anders tegenover voor
zieningen. Zij accepteren op een bepaald moment dat zij hulp nodig hebben, winnen 
informatie in en regelen de hulp. Voorwaarde is wel dat er kwalitatief hoogwaardige 
opvang voor hun zieke partner beschikbaar is.

De conclusie van deze publicatie geeft aan hoe mantelzorgers de komende jaren beter 
ondersteund kunnen worden. De belangrijkste suggestie is om mantelzorgers te stimu
leren een eigen leven te leiden naast de zorgtaak. Werk, hobby’s en sociale contacten zijn 
van belang om te voorkomen dat zij in een isolement terecht komen. 
Een andere belangrijke conclusie uit de gesprekken is dat hulp en ondersteuning al 
in een vroeg stadium moeten worden aangeboden. Veel mantelzorgers van partners 
zijn zeer terughoudend in hulp vragen. Familie en vrienden worden maar heel beperkt 
betrokken in de mantelzorg. Alleen in uiterste nood, als zij zelf ziek worden of als de 
gezondheid van de partner verslechtert, vragen ze om professionele ondersteuning.
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Altijd in de weer

Mijn man heeft al zoveel gehad. Hij heeft nu een reumatoloog, een uroloog, iemand voor zijn 
longen. En dan voor die benen en daarvoor zijn vaten. Hij heeft al achttien jaar een pacemaker. 
Drie keer aan zijn prostaat geholpen. Hij kathetert, dat heeft hij al jaren en jaren. Hij heeft 
weken, maanden gehad dat hij het niet uithield van de pijn. En dan die kachel maar hoog aan en 
hem dan hier neerleggen en dan in de keuken. Die buurvrouw daar beneden zei altijd: ‘Ik zie bij 
jou altijd ’s nacht dat licht branden?’ Ja, omdat hij van de pijn in en uit bed ging. En ik was dag 
en nacht bezig. Toen die tijd al. Want, mijn vader en moeder, en de kinderen, en werken zelf, en 
hem verzorgen.

Ik heb hier beneden tussen neus en lippen door een oude dame verzorgd, ik heb mijn vader 
en moeder verzorgd, ik heb mijn schoonmoeder verzorgd. Als haar kinderen belden, want 
die kregen dan ook weer een kind: “Oh, hij heeft zus of hij heeft zo, wil jij mee naar de dokter 
gaan?’ Ik heb hier wat gehuild, hoor. Als mijn vader of moeder naar het ziekenhuis moest, werd 
ik weer opgebeld. Was het ’s avonds twaalf uur, mijn schoonzusje: ‘Ja, ik heb de dokter gebeld.’ 
Zij had toen een migraineaanval of zo, of iets met de andere kinderen. Ik zeg: ‘Ik kom eraan, ik 
kom eraan.’ Ja, en toch maar tussendoor van alles doen. Ik begrijp nu niet meer hoe ik dat heb 
volgehouden. Dan zeiden mensen: ‘Ben je niet moe?’ Dan zei ik: ‘Wat is moe?’ Maar ik heb wel 
mijn zenuwgestel helemaal kapotgemaakt. Vreselijk nerveus. Ik heb ook bij een psycholoog 
gelopen. Ik had voor iedereen wel van de wereld af willen wezen, maar niet voor mijn man. 
Dat vond ik zielig. Hij kan zichzelf niet redden. Dat is allemaal voorbij, daar ben ik voor bij de 
psychiater geweest. En toen met medicijnen ging het allemaal wel. Maar je moet het allemaal 
zelf doen. Ach, daar zijn we ook weer uitgekomen.

Ik krijg geen hulp over de vloer, want dat wil ik niet. Ik heb een keer hulp gehad toen had ik mijn 
knie gebroken. Toen had ik een hulpje dan. De eerste drie weken zie je niemand. Dan de andere 
week om drie uur ... Eindelijk had ik dan wel een vrouwtje en dat was goed. Ze vloog er door 
heen, het was een leuke jonge meid en alles. Kreeg ze een kind. En twee jaar geleden moest ik 
geopereerd worden aan mijn hand en toen zei die hulp die ik toen had ook: ‘Ik vind persoonlijk 
wel dat u nog een keer in de week hulp moet hebben.’ Ik zei: ‘Nee, als ik hulp nodig heb dan bel 
ik wel.’ Ik doe het liever zelf. Een goede hulp is moeilijk. Ik hoor het nog om me heen, hoeken 
kennen ze niet, onder het bed komen ze niet, onder de bank niet. Ik hoop dat Onze Lieve Heer 
me de kracht geeft om het allemaal zelf maar te doen. En wat vandaag niet lukt, dan maar 
morgen. En zo ben ik iedere dag bezig.

En nu is het zijn teen weer. En zo ben je altijd wel bezig. En ik kom op de vijfentachtigste 
plaats. Maar het is een goede man. Dat ben je nu eenmaal zo gewend. Je weet niet beter. 
Hij heeft in januari in het ziekenhuis gelegen, weer. En ik ben nooit ziek, maar toen was ik zo 
verschrikkelijk ziek, ook. Met Oud en nieuw lag ik in bed en toen zei hij: ik kom ook maar in 
bed, ik voel me ook niet lekker. En toen sloeg de nervositeit op me. Want ik ben dag en nacht 
met iemand bezig. Zat ik daar met 39 graden koorts. Ik ben nog nooit zo ziek geweest, maar ik 
denk dat de nervositeit..., want ik ben later gaan overgeven, wat ik dus gewoon nooit doe, en 
toen dacht ik: dat kan ik allemaal niet meer aan, dat kan ik allemaal niet meer aan. Ja, toen heb 
echt ik ’s morgens aan mijn bed gezeten van dat kan ik niet meer aan. En dan dacht ik: ‘Kom op, 
sterk zijn, je moet!’
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Zolang ik het zelf nog kan regelen dan wil ik echt geen ander. Ze komen binnen en, dat is mijn 
schuld, dan zeg ik: ‘Wilt u een kopje koffie?’ ‘Ja,’ zeggen ze allemaal en dat is normaal, want ik 
drink ook een kopje koffie. En dan zitten ze al een half uur, en dan is het even wat doen. En dan, 
ja zo ben ik nou eenmaal, dan ga ik weer een boterham eten en dan is het: ‘Kopje thee?’ Die 
drie uurtjes zijn zo om en dan moet je nog een goede hebben. En ik kan geen baas spelen, hè. 
Ik geef ze altijd fruit mee, een banaan of een appel. Ach mens, dat ben je zo gewend. Ik ben lief 
voor de mensen, en vooral voor die jonge meiden. Dat komt zeker omdat je ze zelf niet hebt. 
Dat trekt mij altijd.

Als ik helemaal niet meer uit de voeten kan, dan wast een vriendin van me. Dan neemt ze het 
allemaal mee. Tja, je bent allemaal afhankelijk nu. Vroeger had je familie. Maar ze hebben 
allemaal geen tijd. Nou, ik ga niet meer afhankelijk zijn. Ik heb al zo vaak mijn neus gestoten. 
Dat doet me zoveel verdriet.

Met de jaren heb ik natuurlijk een veel beter leven gekregen. Eerst was het zzjjt daar naar toe, 
zzjjt daar naar toe. Nou moet ik alleen naar doktoren toe. Ik ben de druk kwijt van een vader, 
een moeder, een schoonmoeder en broertjes en zusjes die toen o zo dikwijls ook opbelden. 
Kijk, maar deze buren beneden en dat er allemaal andere dingen voor ons zijn. Dan komt dat 
nu toch allemaal op mijn pad, zo noem ik dat dan maar. Er is nu zo’n goede regeling van de 
mantelzorg. Er is veel meer zorg voor ons nu. Dat was toen in die tijd niet.

Ik vind het heel moeilijk om te vragen. Ik was al heel jong toen ik thuis de verantwoordelijkheid 
kreeg. Een jeugd heb ik niet gehad. En dat breekt dus nu ook nog wel eens allemaal op. Ik kan 
daar verdrietig om zijn. Ik zou hulp toelaten in huis als ik het zelf niet meer aan kan. Wanneer 
dat is weet ik zelf ook niet. Het is heel moeilijk om aan iemand te vragen om iets voor je te 
doen. Dat ben ik niet gewend, afhankelijk zijn. Ze hebben wel eens meer gezegd: ‘Vraag het 
maar. Dan doen wij het.’ Die mensen aan de overkant zijn nu verhuisd, maar die nieuwe 
mensen zien de ziekenauto, ze zien de dokter. ‘Wij zijn er ook nog, hoor.’ Dat vond ik geweldig, 
als ze dat zeggen. Dan kan ik daarom huilen, volschieten.
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1 Mantelzorgers van partners

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) staan mantelzorg
ondersteuning en de vermindering van de belasting van helpers hoog op de politieke 
agenda. Een van de speerpunten in de beleidsbrief ‘Voor elkaar’ is het aantal zwaar 
belaste  mantelzorgers terug te dringen (v ws 2007).

Tijdens de Mantelzorgtop in november 2008 kaartte de staatsecretaris van vws expliciet de 
vraag aan waarom sommige mantelzorgers geen professionele zorg inroepen, terwijl dat 
objectief gezien wel op zijn plaats zou zijn. De staatssecretaris stelde dat mantel zorgers in 
sommige gevallen zelfs tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat een hoge belasting met name voorkomt onder 
 mantelzorgers die voor hun partner zorgen. Zij bieden intensieve en ook complexe 
hulp, ondervinden een hoge belasting en zijn erg gesloten als het gaat om hulp inroe
pen (Timmermans et al. 2001). Helpers van partners vragen minder vaak hulp, trekken 
 relatief laat aan de bel of roepen überhaupt geen hulp in.

Op basis van beschikbare gegevens kunnen we geen antwoord geven op de vraag waar
om veel mantelzorgers die hun partner verzorgen geen hulp zoeken terwijl dat eigenlijk 
nodig zou zijn. Er is behoefte aan meer inzicht in de hulpvraag en het proces van het wel 
of niet inschakelen van hulp. Dit rapport probeert door kwalitatief onderzoek (groeps
discussies en individuele interviews) in deze kennisleemte te voorzien.

1.1 Onderzoek naar de hulpvraag van mantelzorgers

In 2008 waren er 3,5 miljoen volwassen Nederlanders die mantelzorg verleenden (Oudijk 
et al. 2010).  Ruim 450.000 mantelzorgers voelden zich zwaar of zelfs overbelast: de zorg 
komt te veel op hun schouders neer, hun zelfstandigheid is in de knel gekomen en de 
zorgverlening gaat ten koste van hun eigen gezondheid (Oudijk et al. 2010). Vooral men
sen die hun partner verzorgen hebben een verhoogd risico op een zware belasting, mede 
door de intensieve zorgtaak.

Kader 1.1 Mantelzorgers in Nederland
Van alle mantelzorgers in Nederland zorgt ongeveer 1 op de 6 voor de eigen partner en 5 op 
de 6 voor iemand anders. Jaarlijks verzorgen bijna 500.000 mensen hun zieke partner. 60% van 
de verzorgers van de partner is man; bij mantelzorgers van anderen ligt dit percentage 
veel lager (34%). 90% van de verzorgers van partners geeft meer dan 8 uur per week hulp; 
gemiddeld besteden zij 40 uur per week aan hulpverlening. Dat is veel meer dan de helpers van 
andere familieleden of vrienden (respectievelijk 54% en gemiddeld 15 uur per week). 

Bron: cbs (ih’07); scp-bewerking
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Van Lier (2004) constateert dat bij veel mantelzorgers de zorg geleidelijk intensiever 
wordt en als de situatie eenmaal te zwaar is hebben ze geen energie meer om hulp 
te vragen. Vaak trekken ze pas aan de bel als zij aan het eind van hun Latijn zijn. Ook 
 consulenten van steunpunten mantelzorg signaleren dat de meeste mensen die bij hen 
aankloppen veel te lang gewacht hebben.

Een recente studie van Linders (2010) laat eveneens zien dat mantelzorgers zeer terug
houdend zijn met hulp inschakelen. Mantelzorgers uit een wijk in Eindhoven accepteren 
moeilijk ondersteuning, laat staan dat ze er zelf om vragen. De auteur verklaart dit uit 
een taboe om van anderen afhankelijk te zijn. Iedereen probeert zo veel en zo lang 
mogelijk onafhankelijk en zelfredzaam te zijn, ook als zij mantelzorg geven. Uit de 
 casusbeschrijvingen komt naar voren dat ouderen die hulp nodig hebben dat soms zelfs 
niet aan hun eigen kinderen durven te vragen. Linders noemt dit ‘vraagverlegenheid’. 
De onderzoeker constateert dat een sterke oriëntatie op zelfstandigheid een struikelblok 
is in het zoeken van oplossingen voor verzorgingsproblemen. De hulpbehoevende gaat 
voor, dat is een dominante drijfveer: ‘Mantelzorgers zijn [namelijk] vooral gefocust op 
de hulpvraag van degene die zij verzorgen en gaan voorbij aan hun eigen hulpbehoefte. 
Zij zien zichzelf veelal niet als hulpvrager en zullen hun behoefte aan ondersteuning 
niet uit zichzelf onderkennen. Deze groep zal dan ook niet bereikt worden met websites, 
mantelzorgdagen, campagnes of folders’ (p. 224). Morée (1996) stelde eerder dat man
telzorgers pas in een laat stadium hulp zoeken omdat zij dat als een teken van zwakte 
zien. Als zij dan uiteindelijk hulp zoeken, hebben ze moeite de weg te vinden naar 
alle voorzieningen. Sommige mantelzorgers willen bovendien de zorg liever niet uit 
handen geven omdat ze denken het zelf beter te kunnen of omdat de hulpbehoevende 
alleen hulp van de mantelzorger wil. Het is denkbaar dat dit laatste in het bijzonder voor 
 partners opgaat.

Veel mantelzorgers zitten (kennelijk) in een situatie die zij niet wensen, maar waaraan 
zij zich niet weten te onttrekken. Kempkes (2000) noemt drie drempels. Ten eerste moe
ten mantelzorgers weten dat er mogelijkheden voor ondersteuning bestaan. Ten tweede 
moeten zij van dat aanbod gebruik willen maken, hetgeen door schroom, gebrek aan 
vertrouwen of het idee dat het extra tijd kost niet altijd gebeurt. Ten derde moeten zij er 
gebruik van kunnen maken; het aanbod moet aansluiten op de ondersteuningsbehoefte. 
Uit een verkenning van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (Bakker 2001) on
der 68 professionals die werken met mantelzorgers bleek ook dat het gebrek aan kennis 
een drempel is, net als de lange wachtlijsten. Veel van de ondervraagde professionals 
kenden overbelaste mantelzorgers en vermoedden dat dit slechts het topje van de ijsberg 
was omdat mantelzorgers niet snel een beroep doen op professionals. Brodaty et al. 
(2005) vonden op basis van literatuur ongeveer dezelfde redenen als Kempkes (2000) om 
geen steun in te schakelen: gebrek aan kennis, aan mogelijkheden en aan de bereidheid 
tot gebruik.

Er zijn aanwijzingen dat bij een gelijke zorglast persoonlijkheidskenmerken een rol 
spelen in de ervaren belasting. Mensen met een sterkere persoonlijkheid zijn over het 
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algemeen minder geneigd hulp van andere mantelzorgers of professionals in te  roepen, 
omdat zij op zichzelf en hun eigen capaciteiten vertrouwen. Mensen die hun eigen 
competenties in het algemeen laag inschatten, hebben vaker hulp van professionele 
hulpverleners (De Boer et al. 2009). Voor sommige mensen is het een tweede natuur om 
voor iemand te zorgen; zorgen vult hun leven en geeft het zin. Vaak zijn dit mensen die 
in al de zorg werken. Mensen met een dergelijke persoonlijkheid geven vaak hulp aan 
meerdere personen (Kooiker en De Boer 2008).

De literatuur geeft maar zeer beperkt zicht op het zoeken naar hulp en het omgaan met 
een objectief hoge zorglast. Onbekend is welk proces er bij de mantelzorger aan een 
hulpvraag vooraf gaat en waarom sommige helpers geen hulpvraag uiten. Ook weten we 
weinig over de helpers die ‘in balans’ zijn, bijvoorbeeld hoe zij hun belasting laag weten 
te houden. Met nieuw onderzoek willen we kennis leveren over het hulpzoekgedrag, 
de manier waarop overbelasting tot stand komt en de manier waarop mensen die hun 
partner verzorgen omgaan met een zware zorglast, zodat de mantelzorgondersteuning 
daarop af te stemmen is. Uit de evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) weten we dat gemeenten vaak niet weten hoe ze mantelzorgers kunnen bereiken 
en welke behoefte ze hebben. Maar ook mantelzorgers zelf weten weinig over de moge
lijke ondersteuning in hun regio (De Klerk et al. 2010).
De kennis die uit deze rapportage voortvloeit is relevant voor gemeenten en Wmoloket
ten, maar ook voor andere ondersteunende organisaties.

Rekening houdend met de hiervoor beschreven kennis, zijn de onderzoeksvragen als 
volgt omschreven:
– Welke kenmerken zijn van invloed op de beleving van de zwaarte van de mantelzorg?
– Wat maakt dat mantelzorgers zich belast voelen?
– Aan welke ondersteuning hebben zij behoefte?
– Wanneer roepen mantelzorgers hulp in, welke stappen zijn daaraan vooraf gegaan en 

welke drempels ervaren zij?

In deze rapportage is de hulp aan en ondersteuning van mantelzorgers breed 
 gedefinieerd. Mantelzorgondersteuning is met de invoering van de Wmo in 2007 een 
taak van de gemeente. Om gemeenten houvast te geven in de vormgeving van hun beleid 
zijn verschillende basisfuncties geformuleerd: informatie, advies, emotionele steun, 
educatie, praktische hulp, respijtzorg, financiële tegemoetkoming, materiële hulp. Al 
deze vormen van ondersteuning nemen we mee in deze publicatie.

De vier onderzoeksvragen komen aan bod in hoofdstuk 2 tot en met 5. Hoofdstuk 6 
 bevat de visie van praktijkdeskundigen.

1.2 Kwalitatief onderzoek

Om inzicht te verkrijgen in de beleving van de mantelzorgers en de redenen om wel of 
geen hulp in te roepen is kwalitatief onderzoek het meest geschikt. Gekozen is voor 
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groepsgesprekken. Een eerdere studie laat zien dat in groepsgesprekken herkenning 
optreedt; iedereen heeft iemand die hij of zij verzorgt (Kooiker en De Boer 2008). Ook 
ontstaat er een sfeer van vertrouwen en gaan deelnemers zich gemakkelijker uiten. Een 
voordeel van groepsgesprekken is verder dat deelnemers elkaar kunnen aanvullen en 
op ideeën brengen. Het idee is dat mensen ook zelf baat hebben bij deelname. Mantel
zorgers willen graag hun verhaal kwijt, omdat zij hopen anderen daarmee te helpen.
In totaal zijn acht groepsdiscussies met mantelzorgers georganiseerd tussen novem
ber 2009 en februari 2010. Een mantelzorger is hierbij omschreven als een persoon 
die zorg geeft aan een hulpbehoevende in diens directe omgeving (Oudijk et al. 2010). 
Het gaat om steun vanwege gezondheidsproblemen of beperkingen, en niet alleen om 
huis houdelijke hulp, persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp, maar ook om 
 emotionele steun, toezicht en begeleiding.
Zoals gezegd is geselecteerd op mantelzorgers van partners; zij hebben allen een  relatief 
zware zorglast. Sommigen kregen weinig hulp, de meeste mantelzorgers veel (ook 
mantelzorgers van wie de partner was opgenomen namen deel). De respondenten zijn 
geselecteerd door een gespecialiseerd selectiebureau. Om zo veel mogelijk ervaringen 
met verschillende vormen van ondersteuning in te brengen is gekozen voor deel nemers 
uit diverse provincies. Enkele steunpunten voor mantelzorg en Mezzo (Landelijke 
 vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) hebben bij de werving geholpen 
door namen en telefoonnummers van mantelzorgers aan te leveren. Om alle groepen te 
vullen heeft het selectiebureau ook mensen uit eigen bestanden telefonisch benaderd.

De acht gesprekken zijn geleid door dezelfde gespreksleider. De gespreksleidraad is op
genomen in bijlage A (te vinden op www.scp.nl bij deze publicatie). De gespreksduur was 
telkens tweeënhalf uur. In totaal hebben 53 mantelzorgers deelgenomen aan de groeps
discussies. De verdeling van de groepen was als volgt:
– afkomstig uit de provincies Friesland (n = 13), ZuidHolland (n = 8), Utrecht (n = 14), 

Brabant (n = 13) en NoordHolland (n = 5);
– 33 vrouwen, 20 mannen;
– jonger dan 50 jaar (n = 2), tussen 50 en 55 jaar (n = 7), tussen de 55 en 65 jaar (n = 18), 

tussen 65 en 70 jaar (n = 16), ouder dan 70 jaar (n = 10).
De meeste deelnemers (n = 26) waren 60 jaar of ouder toen ze de mantelzorg van de zieke 
partner op zich namen, 16 deelnemers waren tussen 50 en 60 jaar, zes deelnemers waren 
tussen 40 en 50 jaar en vijf deelnemers waren jonger dan 40 jaar.
Een scala aan ziektebeelden kwam aan de orde in de gespreksgroepen. 16 deel
nemers verzorgden een partner met dementie, 13 mensen een partner die (uitsluitend) 
 lichamelijk ziek was, de meerderheid (24 mensen) een partner met andere gezondheids
klachten, zoals een beroerte, Parkinson, hersenbeschadiging of een psychiatrisch ziek
tebeeld. In de gespreksgroepen zijn, in vergelijking met landelijke cijfers, partners van 
mensen met een psychische of psychiatrische aandoening oververtegenwoordigd (zie 
ook hoofdstuk 2). De uitspraken in deze rapportage geven dan ook geen representatief 
beeld; ze zijn ook niet met dit doel weergegeven. De citaten maken wel duidelijk met 
welke problematiek verzorgers van partners te maken hebben en of (en hoe) ze vastlopen 
in het zoeken naar hulp.
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De teksten met de bevindingen uit de groepsdiscussies worden afgewisseld met kader
tjes met kwantitatieve data. Deze zijn gebaseerd op gegevens uit 2007, afkomstig van een 
grootschalig onderzoek. Hierin zijn mensen in een schriftelijke vragenlijst uitgebreid 
gevraagd over de hulp die zij bieden (De Boer et al. 2009).

Individuele interviews met mantelzorgers – in dit rapport verwerkt tot portretten tus
sen de hoofdstukken – geven meer beeld van de persoonlijke beleving van het moment 
van ziek worden van de partner tot de situatie nu. De tekst is een letterlijke weergave van 
hun verhaal, maar is omwille van de leesbaarheid ingekort en in een logische volgorde 
geplaatst. De negen geïnterviewden zijn geworven via steunpunten mantelzorg. Deze 
gesprekken duurden meestal een uur, maar liepen soms uit tot twee uur. De interviewers 
hebben benadrukt gegevens vertrouwelijk te zullen behandelen.

In de eindfase van het onderzoek is een aantal praktijkdeskundigen gevraagd te 
 reageren op de bevindingen. Zij kregen de eerste hoofdstukken te lezen. Aanwezig 
bij de  bijeenkomst waren vertegenwoordigers van Mezzo, Movisie/Expertisecentrum 
Mantelzorg, het ministerie van v ws en enkele mantelzorgconsulenten.
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De geleidelijke hulpvraag

Mijn vrouw is een ms–patiënte [multiple sclerose]. In 2000 is ze definitief afgekeurd. In het 
begin kon ze nog een beetje lopen en zelf een beetje aanklungelen. Maar dat wordt steeds 
minder. En je weet ook dat het nog verder achteruit gaat. Ze is nu vrijwel rolstoelafhankelijk.

Mensen van een thuiszorginstelling komen haar in de ochtend uit bed halen en in de avond 
weer naar bed brengen. En als ik overdag weg wil, dan komt hier iemand om haar bij de 
toiletgang te begeleiden. Als ik thuis ben, doe ik dat. Als ik weg wil, kondig ik dat van tevoren 
aan. En dat gaat goed tot op heden. Wij hebben ook huishoudelijke hulp. Dus die zorgt ervoor 
dat er een beetje gepoetst en gedaan wordt. En de rest verzorg ik. Dat betekent dus eten koken 
en alle andere dingen die je zo in huis doet. Ik zorg dat de boodschappen er zijn en dat soort 
zaken.

Twee dagen mag mijn vrouw naar de dagopvang. Daar schildert ze een beetje en zo. En dat is 
natuurlijk ook lekker. Want dan kan ik langer dan anderhalf uur in de tuin rommelen. Een aantal 
uren ben ik bevrijd, als ik het zo mag noemen. Het klinkt gek hoor, maar als ik ’s avonds weg 
wil, dan is het een kwestie van organiseren. Op dit moment is een thuiszorgorganisatie hier 
die dus verschrikkelijk flexibel is. Als ik dus ’s morgens bel en zeg dat ik wil dat er vanavond om 
acht uur een toiletbezoek is, dan staan ze er. Ja, ik bedoel, wij knijpen onze handen daar ook 
voor dicht. Maar het is wel verdraaid prettig. En zolang je dat gevoel hebt, dus dat je toch nog 
weg kunt als je weg wil, dat zorgt ervoor dat de last iets minder is. Die belasting. En daar komt 
natuurlijk bij dat mijn vrouw het ook goed vindt dat ik weg ga. Dat is natuurlijk ook fijn. Als die 
er alleen maar zat te piepen en te zuchten en te steunen, dan zou dat ook niet fijn zijn. Nou, 
daar hebben wij dus vanaf het begin altijd al goeie afspraken over gemaakt. Of afspraken… 
Daar zitten we gewoon alle twee heel gezond in, om het zo maar eens te zeggen.

De hulpvraag is een heel geleidelijk proces. Op een bepaald moment was het dus nodig, dat 
er met een stok gelopen werd. En toen kon je bij de gemeente een stok lenen. En later kopen. 
Toen wilde ik een rolstoel lenen. Die mevrouw zei toen: ‘Goh, een rolstoel. Maar hebt u dan niet 
ook een po-stoel nodig? Of niet dit of dat?’ Weet ik wat ze allemaal riep. In ieder geval: zo zijn 
wij dat traject begonnen. En zo is dat langzamerhand uitgebreid. Op enig moment is besloten 
dat het goed zou zijn om een traplift te installeren. En dan denk ik dat we klaar zijn. Nu hebben 
we het helemaal gehad. En dan komt er dus plotseling de thuiszorg die zeggen dat we toch 
maar eens aan een bedlift moeten denken. Ik zeg: ‘Waar hebt u het over?’ Ja, een bedlift. En 
hupsakee, dan ga je daar weer achteraan.

Hoe het gaat met een indicatieadviseur van het c iz [Centrum Indicatiestelling Zorg] hangt 
er helemaal van af wie het gesprek voert. Ik heb twee jaar geleden een gesprek gehad met 
iemand – aan de telefoon nota bene die vanwege een grote achterstand in aanvragen was 
ingehuurd door het c iz – die zei: ‘Ja maar u dan? U hebt toch zorgplicht?’ Ik zeg: ‘Waar hebt u 
het over?’ ‘Ja, u hebt tot uw vijfenzeventigste zorgplicht.’ Ik zeg: ‘Nou, dan heb ik nog een paar 
jaar te gaan.’ Maar, ik was des duivels. Dat was een of ander type dat ons belde. Het maakt veel 
uit wie je treft, ja. Er zijn mensen die gewoon zeggen: ‘De regels zijn streng en dit en dat.’ Nee, 
dat begrijp ik ook. Ik bedoel, ik lees ook een krant. Maar er zijn ook mensen die gewoon zeggen 
dat de regels wel strenger zijn, maar we gaan het gewoon zo en zo doen. Nou, en het mooiste 
was vorig jaar, toen iemand zei dat we het nu voor vijf jaar gaan doen. ‘Dat gezeur met elk jaar
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opnieuw indiceren vinden wij in uw situatie eigenlijk niet meer goed. Het kost alleen maar tijd.’ 
Toen ze dat vorig jaar tegen mij zeiden telefonisch – toen was dat nog niet algemeen bekend 
– zei ik: ‘Hè, hè, eindelijk eens iemand die zegt wat het nou in deze situatie eigenlijk voor zin 
heeft om dat elk jaar opnieuw te gaan bekijken.’ ‘Het wordt toch alleen maar uitgebreid,’ 
zegt ze. ‘Nou, en wilt u uitbreiden, dan moet u gewoon even bellen. Dan wordt het aantal 
uren uitgebreid.’ Nou, kijk, zo hoort het. Ja, ja, het klinkt gek. Maar ik zeg: die had er kaas van 
gegeten.

Ik mis op dit moment nog niets. En dat is natuurlijk altijd het punt. Iemand heeft ons erop 
gewezen, dat ‘handen in huis’ of iets dergelijks een organisatie is die mensen ook veertien 
dagen hier neerzetten dan. En dat zou toch wel grandioos zijn als dat zou kunnen. Dus die 
mensen zijn gebeld en ze zijn geweest. We hebben een intakegesprek gehad. En zij vroeg of we 
verzekerd waren. Ja, natuurlijk zijn wij verzekerd. Nou, dat betaalt de verzekering. En daar heb 
ik toen wel voorzichtig van gebaald, dat dit soort dingen dus niet gewoon bekend zijn. Er staat 
nergens in de polis dat je veertien dagen weg mag. En bij de ene verzekering mag je tien dagen 
weg, bij de andere verzekering mag je een week weg. Van de ene of de andere verzekering mag 
je tien dagen weg, maar dan wel om de twee jaar.

Ik was er dus wel boos over, dat dit van die verzekering dus niet algemeen bekend is. Dat is 
dan typisch zoiets waarvan ik zeg, waarom is dat nou niet bekend, waarom moet je daar weer 
via via en via achterdeuren achter komen? Maar ik weet dus niet wat er verder nog allemaal 
is. Joost mag het weten. Nou ja, wat mij opviel bij het c iz en zo, is dat ze tot voor een jaar of 
vijf, zes geleden gewoon aan huis kwamen. En dan kwamen ze kijken. Want ik wilde boven 
graag een rolstoel toen mijn vrouw minder mobiel werd. Toen vroeg die man waarom we niet 
een douchestoel namen met wieltjes. Kan dat ook dan? Ja, die zijn er. Dat zijn meedenkers 
die gewoon goed bezig zijn. En dat is mijn goeie ervaring met het c iz . Dat soort types ben ik 
tevreden mee.

Ideaal zou zijn als er één aanspreekpunt zou zijn. Voor alle dingen. Dat zou ik erg prettig vinden. 
Waarom moet ik voor de rolstoel naar de gemeente? En waarom moet ik voor de trippelstoel 
naar de verzekering? Niemand kan me dat uitleggen. We hebben straks een hoog-laag-bed 
nodig. Dan moet ik weer naar de verzekering. En voor de aanpassing voor het toilet moet ik 
naar de gemeente. Dat zou gewoon één instantie moeten zijn die dat regelt.

Zet een of ander boekwerk op of een website waar je dat gewoon allemaal op kunt vinden. Het 
zou gewoon veel gemakkelijker zijn als je een gesprek met iemand had die je kan zeggen op 
welke manier je dat moet regelen. Dat zou de meest ideale situatie zijn, denk ik.
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2 Kenmerken die van invloed zijn op de beleving van 
mantelzorg

In alle groepen valt op dat de gespreksdeelnemers veel tijd nemen om hun eigen verhaal 
te vertellen. In de voorstelronde waarin de respondenten gevraagd wordt iets over zich
zelf te vertellen (beroep, werk, hobby’s, gezinssamenstelling), komen er vooral verhalen 
over de ziektegeschiedenis van de partners. Die verhalen zijn zeer uitgebreid en emotio
neel van toonzetting. Deelnemers geven uiting aan verdriet en boosheid over de situatie 
waarin zij terecht gekomen zijn, maar ook aan berusting en acceptatie en zelfs dankbaar
heid over het waardevolle dat er nog wel is. In alle groepen neemt de voorstelronde in 
plaats van de geplande tien minuten meer dan een half uur in beslag.

Over het algemeen zijn de mantelzorgers met geestelijk minder valide partners (door 
dementie of een beroerte) meer aan het woord dan de mantelzorgers die partners heb
ben met puur fysieke kwalen (bijvoorbeeld reuma, hartaandoeningen en kanker). In alle 
groepen lijken de deelnemers het erover eens te zijn dat de verzorging van een partner 
die geestelijk aftakelt anders is dan de zorg voor een partner die alleen lichamelijk ziek 
is. De mantelzorgers die partners met puur fysieke aandoeningen verzorgen, prijzen zich 
tijdens de discussie gelukkig dat ze in mentaal opzicht een gelijkwaardige relatie hebben 
met hun partner:

Ondanks alle lichamelijke ellende is ze mentaal heel sterk. We zijn nog steeds heel gelukkig 
met elkaar.

De deelnemers zijn meteen vanaf het begin van de discussie sterk betrokken bij 
 elkaar. In bijna alle groepen bestaat een sterke neiging om elkaar advies te geven en 
 oplossingen aan te reiken voor bepaalde problemen:

Ik krijg geen pgb [persoonsgebonden budget], dat vinden ze onzin.
Je kunt het ook voor je zoon aanvragen bij het c i z  [Centrum Indicatiestelling Zorg].
Je kunt naar het stadsdeelkantoor gaan en daar aan de balie vragen naar de wijkpost voor 
ouderen. Die brengen je in contact met ouderenzorg en dan kom je vanzelf bij het c i z .

Na afloop geven veel deelnemers te kennen het erg prettig gevonden te hebben om met 
lotgenoten te praten, zelfs degenen die zeiden dat ze tot nu toe lotgenotencontact heb
ben gemeden (‘krijg je al dat gezeur van anderen over je heen’). Het contact is niet alleen 
prettig vanuit ‘gedeelde smart is halve smart’, maar ook om ervaringen en praktische 
informatie uit te wisselen.

2.1 Kenmerken van de zorgsituatie

Alle deelnemers hebben hun eigen unieke verhaal over hoe zij mantelzorger zijn gewor
den en hoe zij de rol van mantelzorger beleven. Uit deze verhalen blijkt dat verschillende 
kenmerken van de zorgsituatie van grote invloed zijn: de aard van de aandoening 
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(geestelijk/fysiek) en de wijze waarop het ziekteproces tot nu toe verlopen is (stabiel of 
veranderlijk, acuut of geleidelijk). Deze kenmerken werken we hierna uit.

Aard van de aandoening
In de gespreksgroepen zijn mantelzorgers met een partner met fysieke beperkingen 
(bv. verminderde mobiliteit, chronische vermoeidheid als gevolg van reuma) minder 
sterk vertegenwoordigd dan mantelzorgers van een partner die geestelijk minder valide 
is en kampt met cognitieve (slecht geheugen, afasie) en gedragsproblemen (zie ook 
hoofdstuk 1). In de landelijke gegevensbron zijn juist naar verhouding vaak mantel
zorgers van mensen met lichamelijke beperkingen vertegenwoordigd (zie kader 2.1).

Kader 2.1 Partners met fysieke versus psychische problemen
74% van de mantelzorgers van partners verzorgt een persoon met ernstige lichamelijke 
beperkingen. 11% biedt hulp aan een partner met een psychisch of psychiatrisch probleem. 
7% geeft hulp aan een persoon met (beginnende) dementie of geestelijke achteruitgang. 
28% van de helpers meldt dat de zieke partner meerdere gedragsproblemen ondervindt.

Bron: cbs (ih’07); scp-bewerking

Uit de groepsgesprekken blijkt dat mantelzorgers verschillen in de manier waarop zij 
in de hulpverlening staan. Bij fysieke problemen kent de relatie nog een zekere gelijk
waardigheid. De partners kunnen hun zorgen delen en elkaar mentaal ondersteunen. 
Bij psychische problemen heeft de mantelzorger het gevoel de partner van voor de ziekte 
te zijn kwijtgeraakt. Het karakter van de partner is veranderd en de gelijkwaardigheid in 
de relatie is verdwenen. De partner onderschat vaak de ernst van de toestand en ontkent 
cognitieve beperkingen. In sommige gevallen is de zieke partner coöperatief en vriende
lijk, maar er zijn ook verhalen over agressieve partners:

Voordat hij het herseninfarct kreeg was hij redelijk pittig, maar dat was helemaal weg. Soms 
dacht ik: wat heb ik een zoet mannetje gekregen.
Soms kan hij heel agressief zijn. Hij heeft me zelfs een keer bij de keel gegrepen. Daar ben ik 
toen heel erg van geschrokken.

Meerdere deelnemers zeggen dat zij hun partner zijn kwijtgeraakt en er een kind voor 
hebben teruggekregen. Mantelzorgers van wie de partner geestelijk minder valide is 
zeggen zich vaak eenzaam te voelen. Ze kunnen geen gesprekken meer voeren met hun 
partner en missen de fysieke intimiteit.

Stabiel of veranderlijk
Voor de beleving van de mantelzorger is verder nog van belang of de aandoening van de 
partner relatief stabiel of veranderlijk is. Als de klachten niet of nauwelijks veranderen, 
weten mantelzorgers waar ze aan toe zijn en kunnen zij zich aan de toestand aanpassen. 
Veel moeilijker is een achteruitgang of een ongewis verloop van de ziekte. Mantelzorgers 
moeten hun rol dan voortdurend bijstellen of herzien.
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Acuut versus geleidelijk proces
Duidelijk onderscheid is te zien tussen deelnemers die geleidelijk de rol van mantel
zorger kregen en deelnemers die acuut met deze rol geconfronteerd zijn.
Degenen die met een geleidelijk proces te maken hebben gehad, hebben partners met 
aandoeningen die zich langzaam openbaren. Bij de meeste deelnemers gaat het om 
dementie. Vaak gaat hier een lange periode van onzekerheid aan vooraf. Vooral wanneer 
de partner nog relatief jong is (er zijn verhalen van vijftigers en zestigers die begonnen 
te dementeren) wordt niet snel gedacht aan dementie en kan het jaren duren voordat 
de artsen die diagnose stellen, jaren waarin de mantelzorger en de zieke partner in 
 martelende onzekerheid verkeren. Er zijn deelnemers die jarenlang met een steeds min
der functionerende partner te maken hadden, maar geen gehoor vonden bij artsen. Een 
persoon vertelde over zijn vrouw die waangedachten kreeg en dacht dat hij vreemd ging. 
De diagnose dementie komt in zo’n geval bijna als een opluchting:

Ze had last van waanideeën. Ze dacht dat ik vreemd ging. Ik ben zelfs door mijn kinderen op 
het matje geroepen: pa, wat is er aan de hand. Het is een van de redenen dat ik vervroegd met 
pensioen ben gegaan. Ik dacht: als ik nou de hele dag thuis ben, ziet ze waar ik uithang.

Een herseninfarct of een grote operatie vormt vaak de acute aanleiding tot mantel
zorg. Aanvankelijk is er nog hoop dat de partner helemaal zal herstellen. Tijdens het 
revalidatie proces wordt dan langzaam duidelijk dat dit niet het geval is. Mantelzorgers 
krijgen hun minder valide partner thuis en worden van de ene op de andere dag gecon
fronteerd met hun rol als mantelzorger. Bij een herseninfarct is de persoonlijkheid van 
de partner vaak veranderd. Bovendien is er niet langer sprake van gelijkwaardigheid in de 
relatie: de zieke partner is afhankelijk geworden van de mantelzorger. De deelnemers die 
dit is overkomen, vertellen dat het besef van de gevolgen langzaam tot hen doordringt.

Opvallend is dat geen van de deelnemers, of het nou om een acuut of een geleidelijk 
proces ging, ooit het gevoel heeft gehad voor de keuze te staan: ga ik dit wel of niet 
doen? Andere studies over de motieven van mantelzorgers laten ook zien dat de meeste 
mensen niet kiezen voor het verlenen van mantelzorg (Palmboom en Pols 2008). Zij 
nemen die zorgtaak niet bewust op zich en de taken die zij uitvoeren worden in de loop 
van de tijd groter en meer divers. De rol van mantelzorger overkomt je, zoals de ziekte je 
partner overkomt. Ook deelnemers die een relatief korte relatie hadden op het moment 
dat de ander hulpbehoevend werd, hebben nooit overwogen die taak niet op zich te 
nemen. Zelfs de deelneemster die op haar negentiende al mantelzorger werd van haar 
partner – hij kreeg toen ze een half jaar getrouwd waren een hersentumor en liep tijdens 
de operatie een ernstige hersenbeschadiging op – zegt het volstrekt vanzelfsprekend te 
hebben gevonden die taak op zich te nemen. De meest kwetsende adviezen in de ogen 
van de mantelzorger zijn een scheiding of opname in een verpleegtehuis.
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2.2 Kenmerken van de mantelzorgers

Uit de gesprekken komen twee kenmerken van mantelzorgers naar voren die van grote 
invloed zijn op hun beleving: de levensfase (leeftijd, arbeidsmarktpositie) en de draag
kracht.

Levensfase: leeftijd

Kader 2.2 Leeftijd van de hulpbehoevende
Verzorgers van partners geven vaak hulp aan iemand die relatief jong is (56,9 jaar). Verzorgers 
van andere familieleden of vrienden helpen personen die gemiddeld 65,3 jaar oud zijn. 

Bron: cbs (ih’07); scp-bewerking

Uit de groepsgesprekken blijkt dat de levensfase waarin men verkeert op het moment 
dat de partner ziek wordt van invloed is op hoe men de rol van mantelzorger beleeft. 
Jongere mantelzorgers (< 60 jaar) lijken meer te worstelen met de vraag waarom hen 
dit is overkomen dan oudere (> 60 jaar). Voor de jongere komt de rol van mantelzorger 
altijd onverwacht. In hun ogen overkomt zoiets alleen ouderen. Zij geven aan dat het 
 aanvankelijk moeilijk was te accepteren dat hen dit was overkomen.

Deelnemers die relatief jong mantelzorger zijn geworden, hebben vaak jongere kinderen 
en/of een werkkring. Kinderen kunnen de taak van de mantelzorger een stuk gecompli
ceerder maken. De relatie tussen de zieke partner en kinderen is vaak problematisch: 
kinderen kunnen moeilijk omgaan met het veranderde karakter van de zieke ouder (wat 
vaak gebeurt bij een herseninfarct), hebben er moeite mee dat veel normale dingen zo
als vakantie en uitjes niet meer kunnen en komen aandacht te kort. Vaak leidt dit bij de 
mantelzorger tot schuldgevoelens tegenover de kinderen. Er zijn diverse verhalen over 
kinderen (meestal in de puberteit) die problematisch gedrag gingen vertonen. In een 
enkel geval heeft dit zelfs geleid tot een blijvend verstoorde relatie met de ouders:

Met mijn twee kinderen is het helemaal niet goed gegaan. Ze zaten alle twee in de puberteit 
toen mijn vrouw ziek werd. Mijn dochter heeft een drankprobleem ontwikkeld en wil niets 
meer met ons te maken hebben. Mijn zoon gebruikt al vanaf zijn twaalfde softdrugs. Hij 
woont sinds twee jaar op zichzelf. Sinds kort gaat hij weer om met zijn zus en ziet ons niet 
meer staan.

Levensfase: blijven werken
Vooral de vrouwelijke deelnemers die relatief jong mantelzorger zijn geworden  hebben 
geworsteld (of doen dat nog steeds) met het dilemma wel of niet te blijven werken. 
De zorg voor de partner is dermate intensief dat de combinatie met werk zwaar is. Aan de 
andere kant betekent niet meer werken een aanzienlijke verslechtering van de financiële 
situatie. Er zijn deelnemers die door zich geheel aan de zorg van hun partner te wijden in 
een moeilijke financiële situatie terecht zijn gekomen:
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Toen de kinderen nog thuis woonden, zeiden ze tegen me: meid, wees blij dat je niet in Afrika 
woont, want dan zouden je kinderen het pas slecht hebben. Maar mijn kinderen hadden het 
slecht, want we moesten van een uitkering leven. Mijn kinderen konden niet naar sport, ze 
konden niets. Met sinterklaas kreeg ik afgedankte spelletjes van mijn zus die ik dan voor hen 
inpakte.

Niet meer werken heeft ook tot gevolg dat de mantelzorger in een isolement 
 terechtkomt. De mantelzorger is door de zorg voor de partner aan huis gebonden. 
De deelnemers vertellen dat familie en vrienden het vaak laten afweten en nauwelijks 
meer langskomen. Werk kan dan heel waardevol zijn om even uit het isolement te 
 breken, vooral als de partner geestelijk minder valide is. Deelnemers die besloten heb
ben hun baan aan te houden of weer te gaan werken, zeggen het heerlijk te vinden om 
contact te hebben met collega’s en een normaal gesprek te kunnen voeren. Overigens 
geven ook oudere mantelzorgers aan dat bezigheden buitenshuis (vrijwilligerswerk, 
clubs) van essentieel belang zijn om de zorg te kunnen volhouden.

Uit de groepsgesprekken blijkt dat mannelijke deelnemers die relatief jong mantel
zorger zijn geworden, niet hebben overwogen om met werken te stoppen. Ze waren 
op het moment dat hun partner ziek werd kostwinnaar en konden zich het  financieel 
niet permitteren om hun werk op te geven. Voor de mannelijke 60plussers is de 
 mantelzorg wel een reden geweest om vervroegd uit het arbeidsproces te treden. Enkele 
deelnemers werden met 55 jaar mantelzorger en kregen na vijf jaar van hun baas een uit
tredingsregeling. Anderen die al 60 waren, dachten met het ziek worden van hun vrouw 
‘dan stop ik nu ook maar met werken.’

Voor deelnemers die net de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de ziekte van 
de partner vaak een behoorlijke streep door de rekening. Ze hadden zich verheugd op hun 
pensionering en hadden allerlei plannen voor vakanties en andere vormen van vrije tijds
besteding. In plaats daarvan worden ze nu geheel in beslag genomen door de verzorging 
van hun zieke partner. Oudere mantelzorgers (die boven de 70 waren op het moment dat 
hun partner hulpbehoevend werd) lijken iets meer te berusten in hun rol van mantel
zorger. Ziekte en lichamelijke achteruitgang horen in hun ogen bij het ouder worden:

We zijn nu alle twee 82 jaar en ik ben nu zo’n tien jaar mantelzorger. Als we terugzien, zijn 
we een heel eind gekomen. We hebben een hoop reizen gemaakt, we hebben onze kinderen 
kunnen laten studeren. We zijn blij dat het allemaal zo gegaan is. We hebben eigenlijk al een 
voltooid leven.

Deze mantelzorgers worden zelf vaak geconfronteerd met ziekte. Hun belangrijkste zorg 
is hoe lang ze de zorg voor hun partner kunnen volhouden en wat er moet gebeuren als 
ze die niet meer aankunnen.

Draagkracht
De deelnemers verschillen in draagkracht. De een is beter tegen de situatie bestand 
dan de ander. Uit de verhalen valt op te maken dat persoonlijke kenmerken en 
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 levens instelling een rol spelen: voor de ene mantelzorger is het glas halfvol, voor de 
andere is het halfleeg. Er zijn ook deelnemers die zich in de loop der tijd persoonlijk heb
ben ontwikkeld. Sommigen vertellen dat ze het in het begin heel moeilijk hebben gehad 
en het helemaal niet meer zagen zitten, maar dat ze door geestelijke hulp (bv. van een 
 psycholoog) of zelfreflectie een positieve houding hebben ontwikkeld en nu veel sterker 
in het leven staan:

Op een gegeven moment heb ik alles opgezegd. Ik kreeg een burn-out zodat ik arbeidsonge-
schikt raakte. Ik zat in een brassband, daar ben ik uitgegaan. Ik ging niet meer op vakantie, 
niet meer uit met vrienden. Alles draaide om hem. Op een gegeven moment heb ik de knop 
omgedraaid en ben ik een andere weg ingeslagen. Ik ben weer op een koor gegaan. Ik werk 
sinds kort weer. Op mijn werk heb ik het nu ook eindelijk goed geregeld. Als ik uit wil vraag ik 
mijn zoon en dochter om op hun vader te passen. En mijn man gaat naar de dagopvang als ik 
werk. Het is nu veel beter vol te houden.

Sommige deelnemers lijken goed opgewassen tegen hun taak. Deze mantelzorgers staan 
positief in het leven. Ze hebben de situatie geaccepteerd en proberen zoveel mogelijk 
kwaliteit van leven voor zichzelf en de zieke partner te bereiken. Ze zoeken actief naar 
oplossingen, kennen de weg in de hulpverlening en maken daar optimaal gebruik van. 
Ze houden ook hun eigen welzijn goed in het oog: ze proberen naast de mantelzorg een 
leven voor zichzelf te creëren met hobby’s, vrijwilligerswerk of een baan. Op die  manier 
zorgen ze voor voldoende ontspanning, onderhouden ze ook de contacten met de 
buiten wereld en raken ze niet in een isolement:

Mijn man is 82 en heeft Alzheimer. Ik blijf dingen voor mezelf doen, veel vrijwilligerswerk. 
Ik leid een koor waar dementerenden in zitten. Ik doe van alles voor ze. Als ik thuis zou gaan 
zitten, zou ik gek worden. Ik word nooit boos want dat helpt toch niet. Ik kan aan alle kanten 
hulp krijgen. Ik vind dat ik een fijn bestaan heb.

Aan de andere kant van het spectrum staan de mantelzorgers die hun taak als een zware 
last ervaren. Vaak verkeren ze in een isolement: ze zijn voor hun gevoel 24 uur per dag 
met de zorg voor hun partner bezig. Ze hebben moeite om tijd voor zichzelf vrij te ma
ken, vinden het moeilijk om hulp te vragen en weten weinig over de beschikbare vormen 
van professionele hulp. Hierbinnen kan weer onderscheid gemaakt worden tussen man
telzorgers die in hun lot berusten en stug doorgaan met de verzorging van hun partner, 
ook al kunnen ze het soms nauwelijks aan, en mantelzorgers die moeite hebben hun lot 
te accepteren. De laatsten voelen zich in de steek gelaten zowel door familie en vrienden 
als door de instituties (overheid, hulpverlening, artsen), en zijn boos en verdrietig over 
het lot dat hen heeft getroffen. Voor beide categorieën een citaat ter illustratie:

Ik vind het psychisch heel zwaar. Soms denk je: hoe lang nog. Het uitzichtloze, hij was nog zo 
jong toen het gebeurde en je weet niet hoe oud hij gaat worden. Het wordt nooit meer beter. 
Als je ouder wordt, wordt het alleen maar beroerder. Ik zit er al 15 jaar in, maar hoe lang 
moeten we nog. [Partner heeft een beroerte gehad.]
Hij is pas 65. Ons grootste probleem is dat we het allebei niet kunnen accepteren.
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De mate van draagkracht wordt voor een deel bepaald door andere tegenslagen in het 
leven: er zijn verhalen van mantelzorgers die een kind verloren hebben of zelf getroffen 
zijn door een ernstige ziekte. Bij sommigen leiden dergelijke tragedies tot een onder
mijning van de draagkracht:

Ik heb jarenlang voor mijn zoon gezorgd. Hij had een progressieve spierziekte en is op 
29- jarige leeftijd gestorven. Daarna begon het met mijn man.
Ik heb drie keer borstkanker gehad en toen kwam de mededeling dat mijn man Alzheimer 
had. Toen ben ik helemaal onderuit gegaan. Ik dacht: potverdorie, is het nog niet genoeg 
geweest. Ik heb een vreselijke depressie gekregen. Sinds een maand of twee zie ik het weer een 
beetje zitten.

In de verhalen komen nog andere factoren aan de orde die de taak van de mantelzorger 
lichter of zwaarder maken:

– (gebrek aan) steun van de omgeving (kinderen, familie);
– inkomenssituatie: vrouwen die relatief jong mantelzorger zijn geworden en van 

wie de partner kostwinner was, noemen het lage inkomen als een verzwarende 
omstandigheid. Mantelzorgers die een ruim inkomen hebben, schakelen 
makkelijker ondersteuning in (huishoudelijke hulp, aanleunwoning met ruime 
voorzieningen) en hebben meer geld om leuke dingen te doen (zoals een geheel 
verzorgde vakantie):
Toen de diagnose gesteld was hebben we besloten dat ik haar in mijn huis zou nemen. Dat 
betekende dat mijn a n w-uitkering, die ik toen ook nog had, die werd gestaakt. Haar ao w 
werd van 70% minimumloon teruggepakt naar 50% minimumloon. En haar eigen bijdrage 
voor de thuiszorg werd afgesteld op mijn inkomen.

– gezondheidstoestand van de mantelzorger: als de mantelzorger zelf met 
gezondheidsproblemen kampt, en vooral bij de oudere mantelzorger is dat vaak het 
geval, wordt het moeilijk om de partner nog alle benodigde zorg te geven. Een aantal 
deelnemers heeft zulke grote gezondheidsproblemen (gehad), dat ze de partner 
(tijdelijk) hebben moeten laten opnemen in een verpleegtehuis. Anderen maken zich 
zorgen over de toekomst met het oog op hun eigen gezondheid:
Ik heb een begin van Parkinson, heb vaak een hoge bloeddruk. Dus er zijn momenten dat ik 
denk: hoe lang houd ik dit nog vol.
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2.3 Kenmerken van de geboden hulp

Kader 2.3 Hulp die mantelzorgers bieden
Verzorgers van hun zieke partner bieden bijna allemaal huishoudelijke hulp (90%). 48% geeft 
persoonlijke verzorging en 39% biedt verpleegkundige hulp. De meerderheid gaat mee naar 
de arts of op familiebezoek (87%). Drie op de vier biedt emotionele ondersteuning of houdt 
toezicht. Ruim de helft geeft administratieve ondersteuning (59%). 

Bron: cbs (ih’07); scp-bewerking

De hulp die deelnemers uit de gespreksgroepen bieden, varieert sterk. Naast de lengte 
– sommigen geven al tientallen jaren zorg, anderen nog maar kort – verschilt ook de 
zwaarte. De zorg kan 24uurs zijn, wat vaak betekent dat de partner eigenlijk niet alleen 
kan zijn. De partner moet overal bij geholpen worden: uit bed gaan, aankleden, douchen 
et cetera. Omdat sommige partners ook niet goed kunnen lopen, moet er altijd iemand 
in buurt blijven om dingen aan te reiken of om die persoon naar de wc te brengen. 
De mantelzorgers kunnen niet weg, en houden hun hart vast als ze toch even van huis 
gaan. Bij andere deelnemers kan de partner zich nog prima redden of in ieder geval even 
alleen thuis zijn:

Het is niet zo dat ik 24 uur aanwezig moet zijn. Ze is nu gewoon alleen thuis. Maar als ze 
dan naar het toilet moet, dan trekt ze kleren aan waarin ze zich een beetje kan redden. Maar 
anders dan help ik haar daarvoor..., dat is met alles, met jas aantrekken en kleding..., dat lukt 
niet allemaal dus dat doe ik allemaal.

Mensen die hun partner overal bij moeten helpen, doen in principe alle dagelijkse 
 levensverrichtingen twee keer, een keer voor zichzelf en een keer voor hun partner. Een 
vrouw gaf aan dat ze eigenlijk een dubbelleven leidt, omdat ze alle gangen van haar man 
moet nagaan. Omdat hij dementerend is moet ze elke ochtend weer voordoen dat hij zijn 
tanden moet poetsen en zijn gezicht moet wassen. Een andere deelneemster geeft aan 
hoe vermoeiend het is:

’s Nachts moet ik elke keer helpen omdat hij zo slecht loopt, anders is hij niet op tijd bij de wc. 
De laatste week is hij drie keer gevallen. Dus je bent zelf nog diep in slaap, je hoort gerommel. 
Oh, gauw eruit om hem maar weer op de wc te krijgen. Dus je komt niet aan je nachtrust toe.
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Ontregeld leven

Mijn man heeft een hersenbloeding gehad rond 2002. Na het ziekenhuis en revalidatiecentrum 
is hij in het verpleeghuis gekomen. Er is toch wel een jaar overheen gegaan voor hij naar huis 
kon. Het huis is aangepast: de stoep is schuin gemaakt en er is een traplift gekomen. In de 
wc en badkamer zijn beugels gezet, een douchestoel, en de wc en het bed zijn verhoogd. Ze 
kwamen hem drie keer in de week douchen en aankleden, de rest deed ik zelf. En hij kreeg 
dagopvang.

Hij heeft daarna nog paar keer in het ziekenhuis gelegen, een paar jaar geleden voor de derde 
keer. We hadden toen al gesprekken met maatschappelijk werk, de huisarts, de thuiszorg en 
onze kinderen erbij, dat het voor mij te zwaar werd en dat hij eigenlijk naar het verpleeghuis 
zou moeten. Ik wilde dat eigenlijk niet, maar uiteindelijk ben ik toch overstag gegaan. De 
laatste keer dat hij in het ziekenhuis lag zei die arts: ‘Dat kan niet meer, hij kan eigenlijk niet 
meer naar huis.’ En toen is hij naar het verpleeghuis gegaan en daar woont hij nu. Wonder 
boven wonder krabbelt hij altijd weer op. Ik wil hem eigenlijk weer naar huis hebben. Ik heb 
zelf bedacht dat ik het een nachtje ga proberen. Gaat het goed, dan twee nachtjes. En dan ga 
ik eens een keer een week uitproberen. Kijken hoe dat gaat. Iedereen zegt dat als ik hem naar 
huis haal hij niet meer het verpleeghuis inkomt als het nodig is. Dat zou ik eerst wel helemaal 
uitvragen en desnoods op papier laten zetten.

Ik ben altijd ’s avonds in het verpleeghuis en tussendoor ga ik nog wel eens twee keer. Ik doe 
niks thuis als ik twee keer ga. Als je door mijn huis loopt, weet je niet wat je ziet. Ik schiet 
nergens mee op. Ben ik ergens mee bezig dan moet ik het laten liggen, want dan moet je weer 
weg. Dan kom ik thuis en dan doe je een paar dingetjes en dan moet je ook voor je eten zorgen 
en na het eten ga ik weer. Dan kom ik om half tien, tien uur pas thuis. Ik kon vroeger niet tegen 
rommel, hoor, maar het is nou zo’n puinhoop geworden, het is echt heel erg. Ik heb ook geen 
structuur meer op het moment. Ik krijg het er ook niet in. Ik heb het een keer opgeschreven, 
‘nou moet ik dat en dat en dat is belangrijk en dat moet gedaan worden’. Dan heb ik twee 
dingen gedaan en dan liep het weer de mist in. Hulp vragen doe ik nooit. Nee, alleen dingetjes 
die ik niet kan. Ik ben nu dingen aan het uitzoeken. En als er anderen helpen dan weet ik wel 
hoe dat gaat: ‘Oh, dat kan weg, dat kan weg’ en dat wil ik liever zelf doen.

Er zijn mensen die zeggen tegen me: ‘Mens, dan sla je toch een keer een dag over of je gaat 
maar drie keer in de week.’ En dan zeg ik: ‘Ja, je zal er maar zelf zitten.’ De enige reden waarom 
ik het zou overslaan, is als hij zo dement zou zijn dat hij me amper herkent als ik kom en al 
niet meer weet dat ik geweest ben als ik de deur uitga. Ik weet niet of ik dat dan doe, maar 
ik heb het idee dat ik dan wat makkelijker een keer verstek zou laten gaan dan nu. Ik heb 
ook een voorbeeld aan mijn moeder gehad, die ging ook elke dag. Mijn vader had ook een 
hersenbloeding gehad en die reed geen auto en dan moest ze eerst naar het station lopen en 
dan met de trein en dan nog een half uur naar het ziekenhuis lopen waar hij lag.
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Soms zeg ik dat ik naar huis ga en dan zegt hij: ‘Waarvoor dan?’ En dan zeg ik: ‘Ik moet thuis 
ook nog wat doen.’ ‘Waarvoor?’ ‘Omdat er anders niemand is die het doet als ik het niet doe.’ 
En dat is een stukje dat hij niet begrijpt of dat hij niet wil begrijpen, daar ben ik nog niet achter. 
Wil hij het niet begrijpen of wil hij liever dat ik blijf? Dat was thuis ook wel, hoor. Dan zat hij 
beneden televisie te kijken en dan zei ik, ‘Ik ga nou naar boven strijken’. En dan had ik net 
twee stukjes gestreken en dan riep hij weer. Dan zei ik, ‘Ik zei toch dat ik ging strijken’ en dan 
zei hij, ‘O ja’. Een vriendin die hier kwam die bracht een belletje mee. En dan belde hij echt en 
dan kwamen we beneden: ‘Wat is er nou?’ En dan zei hij: ‘Koffie.’ Ja, koffie, dat kan hij dan wel 
zeggen, koffie. Ik weet niet of het iets is, het is toch een soort claimgedrag maar niet zo erg 
dat je helemaal niet weg mag. Hij zegt soms wel eens: ‘Ja, is goed, ga maar.’ Maar soms wil hij 
toch wel graag dat ik blijf. Dan denk ik, wil je het nou niet snappen dat ik thuis ook nog dingen 
te doen heb of snap je het echt niet? Dat weet ik niet, daar ben ik niet echt achter. Hij wil ook 
graag dat ik hem naar bed breng. Dat doe ik ook elke avond, dat is erin geslopen. Dat mag 
officieel niet, maar dat doe ik dan wel. Ik verschoon ook zijn bed en neem zijn was mee naar 
huis. Als het niet gaat zijn ze altijd present om iets te doen. Ze zeggen ook wel als ik wegga: 
‘Nou, dank je wel, hoor, voor het naar bed brengen van je man.’

Wat ik merk is dat heel veel mensen afhaken als iemand zoiets krijgt. Gewoon niet kunnen 
omgaan met de situatie waarschijnlijk en dan komen ze na een bepaalde tijd niet meer. Hij 
heeft een goede vriend waar we regelmatig naar toe gingen, maar die komt alleen als hij op 
een zondag thuis is. Die gaat niet naar het verpleeghuis. Zijn broers komen ook maar een keer 
in de zoveel tijd. Ik denk niet dat het alleen bij mij is, hoor, het is bij anderen ook. Er zitten in 
het verpleeghuis mensen die nooit bezoek krijgen en ik vind dat heel erg. Mijn eigen kinderen 
gaan ook niet zo veel. Ik kwam op een dag bij mijn zoon en toen zei hij: ‘Oh, ik wou net naar pa 
gaan.’ Maar hij is naderhand niet geweest. Ze zullen ook nooit eens bellen van, ‘Ma, wij gaan, 
blijf jij nou maar eens thuis, want wij gaan naar pa’. Ook niet. En dan denk ik: ‘Moet ik dat nou 
altijd vragen?’ Ik heb wel eens iets gehad en dan zei ik: ‘Gaan jullie naar pa’ en dan vroeg ik: ‘Is 
hij geweest?’ En dan zei hij: ‘Nee.’ Dan zeg ik niet dat hij dat gezegd heeft, maar dan zeg ik: ‘Ben 
je nog bij pa geweest?’ ‘Nee, ik kon niet’ of wat dan ook. Nou, dan denk ik ook… Mijn dochter 
komt ook niet zo veel. Zij is een dag in de week vrij, en dan denk ik: verdorie, je hebt een vrije 
dag, slaap dan uit en ga dan even naar je vader. Maar die vindt het ook moeilijk. Ze heeft tegen 
eentje die daar werkt gezegd dat ze niet met haar vader kan praten.

Een keer heb ik een dip gehad, toen zat ik op de wc en dacht ik: nou kom ik er niet meer af, 
geloof ik. Toen was ik op de stoel gaan zitten en ik mocht er van de verpleging niet uit. Maar dat 
is ook maar een keer geweest. Ja, nou ik heb wel eens, een keer heb ik gebeld dat ik niet kwam. 
Ik had geen griep of zo, maar gewoon, het was een beetje te veel geworden allemaal. Toen heb 
ik echt de hele dag op bed en op de bank gelegen. Twee dagen en dan ben ik het zat, ik stap 
onder de douche en dan gaat het vast weer. Dat lukte ook en dan ga ik gewoon weer door.
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3 Belasting van de mantelzorger

Mantelzorgers van partners ervaren de hulpverlening vaak als zwaar, zo blijkt uit de 
gespreksgroepen maar ook uit landelijke cijfers (zie kader 3.1).

Kader 3.1 Belasting van mantelzorgers
24% van de verzorgers van partners voelt zich ernstig belast tegen 16% van de mantelzorgers 
van andere familieleden of vrienden. Ook ervaren partnerhelpers vaker een achteruitgang in 
hun lichamelijke (24%) en psychische gezondheid (20%) dan helpers van anderen (resp. 12% en 
14%). Bovendien zijn zij vaker minder gelukkig door de zorgtaak (16%) dan andere helpers (8%). 

Bron: cbs (ih’07); scp-bewerking

Op de vraag in de gespreksgroepen wat de mantelzorg nu zo zwaar maakt, wordt de 
 fysieke belasting opvallend weinig genoemd. Deze komt aan de orde bij deelnemers 
die door onrust van hun demente partner ’s nachts vaak wakker gemaakt worden en 
aan slaapgebrek lijden. De deelnemers zeggen dat de psychische belasting groot is. 
Ze  noemen een aantal redenen:

Je bent de regie over je eigen leven kwijt en zit als het ware gevangen in de situatie
Alle groepen noemen het aspect dat de mantelzorger in feite leeft voor de partner en 
nauwelijks nog een leven voor zichzelf heeft. De mantelzorger moet zich aanpassen aan 
het levensritme van de zieke partner. Vaak betekent dit het opgeven van hobby’s, uitjes 
en sociale contacten of werk. Afspraken of plannen maken wordt moeilijk omdat de 
zieke partner op het laatste moment roet in het eten kan gooien:

Ik kan niets plannen. Ik moet altijd afwachten hoe mijn vrouw zich voelt. Er zijn dagen dat 
het goed gaat en dagen dat ze doodmoe is en niks kan. Het kan zijn dat je op het punt staat 
om uit te gaan en dat ze bij de voordeur zegt dat ze het niet redt.

Veel deelnemers hebben het gevoel gevangen te zitten in hun rol van mantelzorger. Ze 
zijn 24 uur per dag beschikbaar. Deze rol afwijzen staat voor hen gelijk aan hun partner 
in de steek laten.

Als mantelzorger raak je makkelijk in een isolement
Enkele deelnemers zeggen in een isolement terechtgekomen te zijn nadat hun  partner 
ziek werd. Door de zorg komen ze niet meer aan een eigen leven toe.  Activiteiten 
buitens huis zijn moeilijk omdat de partner niet alleen kan blijven. Vrienden en niet 
zelden ook familie laten het afweten. Er zijn zelfs deelnemers die het contact met hun 
volwassen kinderen zijn kwijtgeraakt omdat die de situatie thuis niet meer aan  konden:
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De mensen liepen vroeger de deur bij ons plat. Toen mijn vrouw ziek werd heb ik al mijn 
vrienden en kennissen laten weten: A is ziek, maar jullie blijven welkom. Alleen wel even 
van te voren bellen: nee heb je, ja kun je krijgen. Floep weg, met een rotgang. Dat was te veel 
gevraagd.
Ik heb één zoon. Die heeft, waarschijnlijk ook door alle toestanden met zijn ouders, 
 problemen in zijn huwelijk gekregen. Op een gegeven moment kwam hij bij ons en zei: ‘Ik kan 
dit allemaal niet meer aan. Ik word overspannen van jullie ziek zijn.’ Toen heb ik gezegd: ‘Dan 
moet je wegblijven. Ik kan dat niet veranderen.’ Ik heb hem een jaar niet gezien. Dat geeft veel 
verdriet, ook omdat ik het contact met mijn kleindochter moest missen.

Over het algemeen zijn de deelnemers terughoudend om hun kinderen te betrekken bij 
de zorg voor hun zieke ouder.

Ik ga mijn zorgen over mijn partner niet delen met mijn kinderen. Die hebben allemaal een 
jong gezin. Die belasting wil ik niet.

De relatie met je partner is veranderd
Veel deelnemers hebben te maken met dementie of een hersenaandoening (zie hoofd
stuk 1). De persoonlijkheid van de partner verandert door de ziekte en daarmee de 
relatie. Niet zelden gedraagt de zieke partner zich agressief of onaardig. De partner die 
geestelijk achteruit gaat heeft nauwelijks meer oog voor de gemoedstoestand van de 
mantelzorger. De mantelzorger heeft het gevoel deze verandering te moeten slikken. 
Immers, de zieke partner kan er niets aan doen. Bij hersenaandoeningen en geestelijke 
aftakeling verandert een gelijkwaardige relatie bijna altijd in een afhankelijkheidsrelatie; 
meerdere deelnemers zeggen dat hun partner als het ware een kind is geworden. Een 
deelneemster vergelijkt deze zelfs met een huisdier:

In de relatie blijft er niets over. Ik verzorg iemand met wie ik wel een zorgband heb, als een 
hondje. Niet als een kind, want dat is anders. Maar een dier hè, die blijf je ook verzorgen. Ga 
je ook niet naar het asiel brengen als het wat mankeert. Een heel raar iets, hoor. Hoe je dat 
beschrijft…
Als je eens zou weten wat voor man ik gehad heb. Hij was muzikant, speelde prachtig mooie 
stukken. Een vrolijke man was het, iedereen moest om hem lachen. Nu komt er niets meer uit. 
Ik kan mijn verhaal niet meer bij hem kwijt. Hij loopt slecht, maar loopt de hele dag achter mij 
aan. Hij houdt me de hele dag in de gaten. Vreselijk is dat. Ik word daar zo moe van.

Alles draait om de partner
Veel mantelzorgers hebben het gevoel dat in de contacten met hulpverleners en artsen 
alles om hun partner draait en er geen oog meer is voor hun eigen welzijn. Mantel
zorgers versterken zelf het gevoel dat de ander centraal staat door niet snel aandacht 
voor zichzelf te vragen. Als voorbeeld noemen zij de contacten met de huisarts. Vaak zijn 
de gezondheidsklachten waarmee men bij de huisarts komt gerelateerd aan de belas
ting door de mantelzorg. Huisartsen leggen deze relatie echter zelden. Ze informeren 
doorgaans wel naar de gezondheidstoestand van de partner, maar vragen zelden of 
 mantelzorgers hun taak nog wel aankunnen.
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Alle taken komen op de mantelzorger neer
De deelnemers geven aan dat ze niet alleen de zorg voor hun zieke partner op zich heb
ben genomen, maar ook alle gezinstaken erbij hebben gekregen die de partner vroeger 
deed. Zo moeten ze nu ook het huishouden (mannen) en de administratie (vrouwen) 
doen. Als er nog minderjarige kinderen zijn, moet de mantelzorger de contacten met de 
school onderhouden. Deelnemers die problemen met hun minderjarige kinderen heb
ben, vinden het lastig hier alleen voor te staan:

Het is zwaar dat je niet meer met je partner over dat soort problemen kunt praten. In feite ben 
je een alleenstaande ouder geworden.

De toekomst is onzeker, je leeft bij de dag
De meeste mantelzorgers zijn onzeker over de ontwikkeling van het ziekteproces van 
hun partner. Ze weten niet hoe snel het ziekteproces zich zal voltrekken, hoe lang het 
nog gaat duren en hoeveel zorg de partner in de toekomst nodig zal hebben. Daarmee 
dringt zich ook de vraag op hoe lang ze het zelf nog kunnen volhouden. Sommigen 
maken zich daar zorgen over en liggen er wakker van. Bij anderen leidt het tot de levens
instelling om bij de dag te leven en er vandaag wat van te maken:

Je accepteert op een gegeven moment de situatie, je gaat er op inspelen, je aanpassen. Kan 
jij het niet meer, dan doe ik het wel voor je. En als het niet kan zoals het moet, dan moet het 
maar zoals het kan. Dat heeft een tijd geduurd want eerst ben je boos, verdrietig en opstan-
dig. Maar op een gegeven moment hebben wij de fase bereikt dat we ervan maken wat ervan 
te maken valt.

Angst dat het niet meer gaat
Het grote schrikbeeld voor veel deelnemers is opname van de partner in een verpleeg
huis. Veel deelnemers zeggen dat ze om die reden bang zijn zelf ziek te worden en de 
zorg niet meer aan te kunnen. Voor sommige deelnemers is opname van hun partner 
in een verpleeghuis onvermijdelijk omdat de zorg te zwaar wordt of hun eigen gezond
heidstoestand te slecht is. Ze willen dat moment zo lang mogelijk uitstellen:

Zo lang mogelijk bij elkaar blijven, dat is het enige waar we naar streven. En daar doen we 
ons best voor.
Ik kan bijvoorbeeld niet voelen hoe het is om je man in een verpleeghuis te hebben. 
Die  situatie is er nog niet, maar het lijkt me verschrikkelijk.
Onvoorwaardelijk zorg je voor je partner. Je wilt je partner niet in een verpleeghuis. Ik heb zelf 
in een verpleeghuis gewerkt. Niet dat het slecht is, maar thuis is toch altijd beter.

Er is veel onbegrip vanuit de omgeving
De omgeving van de mantelzorger (buren, vrienden, familie) geeft niet zelden blijk van 
onbegrip. Er worden botte opmerkingen gemaakt: ‘Dan doe je hem toch in een ver
pleegtehuis’ of ‘Je mag blij zijn dat hij nog kan praten’. Dit leidt bij de mantelzorgers tot 
gevoelens van eenzaamheid en isolement, ‘niemand begrijpt wat het voor mij betekent’.
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De mantelzorger voelt zich ondergewaardeerd door de samenleving
Mantelzorgers die zelf stoppen met werken of van wie de partner terugvalt op een uit
kering gaan als gevolg van de ziekte sterk in inkomen achteruit. Door hun zorgtaak en/
of de uitkering van hun partner is het niet mogelijk om het inkomen aan te vullen, waar
door hun situatie financieel heel krap is. Bij sommigen leidt dit tot verbittering. Deze 
mantelzorgers zijn zich ervan bewust dat ze de samenleving veel geld besparen door 
zelf de zorg voor hun partner op zich te nemen en opname in een verpleeghuis te voor
komen, maar vinden dat hier niets tegenover staat:

Je wordt voor je gevoel aan alle kanten gepakt. Je houdt je man uit het verpleegtehuis, wat de 
maatschappij veel geld bespaart, maar je wordt er niet voor beloond.
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De schrik van het verpleeghuis

De ziekte van mijn vrouw leidt ertoe dat haar linkerkant heel langzaam zwak raakt zonder dat 
je dat merkt. Ze deed minder. Ze liep minder. Het is een heel lang proces geweest totdat het 
toch wel sterk toenam. In de loop van de jaren is ze ook geestelijk afgezakt, want ze kon mij 
altijd met scrabbelen verslaan. We speelden met liefde en plezier canasta en dat ging steeds 
minder. Tot kinderachtige spelletjes en ook die kinderachtige spelletjes verdwenen.

We hebben al zes jaar hulp. We kregen twee keer in de week iemand om haar mee te 
helpen uit bed te gaan, ‘s ochtends haar een douche te geven en de rest deed ik. Via het pgb 
[persoonsgebonden budget] is alles keurig geregeld. Dat heeft mijn dochter gedaan. En we 
hadden een clubje van een paar verpleegkundigen met een persoonlijk contract geregeld en 
die kwamen dus ’s morgens om half tien. Ik haalde ’s morgens om half acht bij mijn vrouw de 
nattigheid weg en de droogte erin. En dan bracht ik haar het ontbijt en dan lag ze lekker boven 
even nog een uurtje te kijken en dan kwamen zij. Dan ging ze lekker in bad en werd ze heel 
lekker vertroeteld. Dat hadden we fijn voor elkaar. We hadden op het laatst net voldoende hulp 
zoals de situatie was, maar die werd dreigender. Ik deed het zaterdags en zondags zelf nog. Ik 
had bedacht dat zij ook zaterdags en zondags moesten komen, ook al kost dat.

Ondertussen had de dokter haar naar het ziekenhuis gestuurd voor een volledig onderzoek. 
Dat duurde lang. In die tussentijd zeiden we dat als we de uitslag hadden dat we dan konden 
bepalen wat te doen, we wisten dat er iets moest gebeuren. We waren bereid om hier een 
ziekenhuisbed of iets dergelijks neer te zetten en desnoods een tilapparaat. En we hadden 
afgesproken met een clubje van paar oud-verplegenden dat zij haar vier keer per dag zouden 
helpen. Dus dat hadden we allemaal in gedachten.

We zouden op een bepaald moment uitslag krijgen en precies een week voor de uitslag is 
ze gevallen, heeft haar heup en arm gebroken en is uiteindelijk in een verpleeghuis terecht 
gekomen, daar ligt ze nou vijf maanden. Het bleek dat ze ook Alzheimer had. Dat kan een 
langdurig proces zijn. En wat dan nu? Je zit ineens in een situatie waar je nooit aan gedacht 
hebt. Ieder ander met verstand zorgt dat die ergens in een flat komt of zoiets en ik dacht: 
de vogeltjes fluiten hier en mijn vrouw heeft het naar haar zin hier. Ik had natuurlijk ook wel 
kunnen verzinnen dat er wel een keer iets ernstigs zou gebeuren. Maar ik heb het niet tot 
me door willen laten dringen. En dan sta je volkomen voor een leegte. Ik had het moeten 
voorbereiden. En nou ligt ze daar.

Ik wil proberen om haar terug naar huis te halen. Ik kende haar behoeftes. Ik wist wat ze wilde. 
Anders was ze nog thuis geweest en had ze hier in bed gelegen en in de stoel. En dan was ze op 
een betere manier behandeld dan daarginds. Want daar kunnen ze het niet. Ze doen aardig en 
ze zijn erop getraind om aardig te zijn en te lachen en vriendelijk te zijn. Maar als ik zie dat ze 
vervolgens zo’n bedkant omlaag laten zakken en mijn vrouw naar de kant toe rollen waardoor 
ze naar beneden ligt te kijken en denkt: straks donder ik eruit. Je wordt als een rolmops heen 
en weer gerold. Maar laat dat ding dan iets hoger staan. Ze is een hele lange tijd met zo’n liftzak 
opgetild en daar was ze doodsbang voor en dat ging zoveel keren per dag dat ze boven in de 
rondte zweefde en uiteindelijk in de stoel geploft werd. Het zijn lieve vrouwen, en ik beledig ze 
natuurlijk bij dezen met dit verhaal, want er zijn er die ongelooflijk goed zijn. Maar kun je attent
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zijn als je vijftien of 30 mensen naar bed moet brengen? De ene met die viezigheid en de ander 
met die ellende? Ik vind het zo’n akelige situatie, zonder een spoor van privacy. Patiënten 
liggen met zijn tweeën op een kamer, dicht op elkaar. Dat is storend, vooral ’s nachts.

Mijn vrouw probeert alleen maar biddend, als het ware, te glimlachen: blijf alsjeblieft lief voor 
me. Ze kan het niet zeggen. Dat snijdt je dwars door je ziel. Als je weggaat ook. Dan zegt ze: 
‘Waar ga je nou heen? Moet je nou weg?’ Elke keer weer. Er zitten twee kanten aan. Hoe moet 
ik het hier in huis doen? En daar word je ook verscheurd. Daar zijn dus twee punten waar je dus 
met een smak tegenaan loopt: thuis hulp als het moeilijker is, daar loop je tegenaan en aan 
de andere kant, ze kunnen niemand helpen met het afstaan van iemand die je zo lief is en zo 
dichtbij bent geweest, zo lange tijd. Daar kan niemand bij helpen.

Maar hoe moet ik dat nou doen? Dat weet ik niet meer. ‘Ja,’ zegt mijn dochter, ‘dat begrijp 
ik wel en daar wil ik graag aan meewerken, maar ik ben ook al op leeftijd en ik heb ook een 
gezin.’ Ik maak af en toe ruzie met mijn dochter, omdat ze probeert mij duidelijk te maken hoe 
gecompliceerd het wordt onderhand. Ik ben deze laatste zes maanden zo stom geworden en 
zo afgestompt en zo draaierig, dat ik met mensen ruzie maak die ik nodig heb. Dit op en neer 
reizen en dit allemaal aanzien.

Nu ben ik bij de dokter, in dat verpleeghuis, geroepen en die zeggen: ‘Meneer, u moet niet 
zoveel en zo lang komen.’ Ik zeg: ‘Waarom niet?’ ‘Ja, u moet aan uzelf denken.’ Kul. Iedereen 
zegt dat je aan jezelf moet denken. Hoeveel mensen ik niet gesproken heb die zeggen dat ik 
aan mezelf moet denken. Ze zeggen er alleen niet bij hoe je dat moet doen. Het malle is dat als 
ik naar de televisie kijk en mijn vrouw niet bij me zit, ik helemaal niet kijk. Het interesseert me 
geen lor die films en al die dingen.

We hebben nooit nagedacht. We vonden het trapje naar de wc leuk. En hier het stoepje voor 
het huis vonden we ook wel leuk. Maar dat dit hinderlijk is als de pest, dat weet je niet. En als 
je dan niet op tijd het huis uitgaat. We zijn te laat geweest en nou zitten we voor een zwart gat. 
Waarin ze langzaam gaat verdwijnen. Dat is mijn verhaal.
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4 Behoeften (collages)

Aan de deelnemers is op het eind van het groepsgesprek gevraagd een collage te maken 
met als thema ‘Zo ziet de ideale situatie eruit als het om de zorg voor mijn partner 
gaat’. De deelnemers leggen zelf uit waar de door hen uitgezochte plaatjes voor staan. 
Het komt voor dat deelnemers uit verschillende groepen (ongeveer) dezelfde plaatjes 
 uitzoeken maar ze op een andere manier uitleggen. Een voorbeeld daarvan zijn de plaat
jes van strand en zee: voor de een staan ze voor ontspanning en goed zorgen voor jezelf 
als mantelzorger, voor een andere deelnemer is wandelen aan het strand een metafoor 
voor ‘uitbreken uit het isolement’ en ‘lekker uitwaaien en je hoofd vrij maken van 
 zorgen’.

4.1  Thema’s

Goed voor je zelf zorgen
Een thema dat in veel collages terugkomt is de mantelzorger die goed voor zichzelf 
zorgt. Dit komt naar voren in plaatjes en samples van verzorgingsproducten, plaatjes die 
voor ontspanning staan (bv. iemand die yoga beoefent, een badkuip in een smaakvol 
ingerichte badkamer) en plaatjes die refereren aan uitjes (een weekendje weg, een wan
deling aan het strand). Deelnemers die deze plaatjes hebben uitgekozen geven aan dat 
goed voor jezelf zorgen een voorwaarde is om het als mantelzorger vol te houden. Het 
thema heeft een positieve lading voor de deelnemers: het is goed om jezelf af en toe eens 
te verwennen.
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Behoefte aan aandacht
Samenhangend met ‘goed voor jezelf zorgen’ geven de deelnemers in de collages ook 
uiting aan een verlangen naar meer aandacht van hun omgeving (vrienden, familie, 
maar ook professionals) in de vorm van troost en ondersteuning. In de collages komt 
ook terug dat de mantelzorgers het gevoel hebben dat alles om hun partner draait en er 
geen oog meer is voor hun eigen welzijn. Ze hebben het gevoel niet gezien te worden.

Foto 4.1
Behoefte aan aandacht
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De behoefte om eruit te breken
De behoefte om uit het isolement te breken wordt verbeeld door plaatjes van de natuur, 
strand(wandelingen), een camper en buitenhuisjes. Bijna alle deelnemers die deze 
 plaatjes hebben uitgezocht, geven te kennen dat ze er samen met hun zieke partner op 
uit willen trekken. Dit thema heeft een negatieve lading in die zin dat het een uiting is 
van een moeilijk te verwezenlijken verlangen: het doorbreken van het isolement waarin 
je je als mantelzorger met je zieke partner bevindt.
Ook plaatjes die refereren aan de lente, worden uitgelegd als ‘minder binnen zitten’ en 
‘weer naar buiten kunnen’ (de meeste groepsgesprekken vonden eind januari, begin 
februari plaats). De deelnemers die zich geïsoleerd voelen, geven aan dat met name de 
winter een zware periode is omdat ze minder vaak buiten komen en hun leefwereld 
beperkt is tot de eigen woning.

Foto 4.2
Er even uit breken
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Intimiteit en liefde
Het thema intimiteit en liefde komt terug in de plaatjes van gelukkige en meestal jonge 
stellen. Het drukt het verlangen uit naar de intimiteit die er vroeger met de partner was. 
Foto 4.3 staat ook voor de liefde die er nog steeds is voor de partner. Deze liefde geeft 
volgens de deelnemers de kracht om de taak als mantelzorger vol te houden.

Foto 4.3
Liefde en intimiteit
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Negatieve emoties over de situatie waarin men verkeert
Enkele plaatjes refereren direct aan negatieve emoties die de mantelzorger ervaart. Het 
gaat om:
– zorgen en angst voor de toekomst: hoe zal het ziekteproces van de partner verlopen, 

hoeveel zwaarder wordt het, wanneer kan de zieke partner niet langer thuis verzorgd 
worden;

– de dementerende partner niet meer kunnen bereiken, verbeeld in een plaatje van 
een ondoordringbare vesting;

– het gevoel van uitzichtloosheid: ‘ik heb levenslang’;
– het gevoel nauwelijks meer tijd voor jezelf te hebben: ‘stop de tijd’;
– boosheid en verdriet over hetgeen de mantelzorger en zijn/haar partner is 

overkomen.

Foto 4.4
Ondoordringbare vesting

Kwaliteit van leven
Het thema ‘kwaliteit van leven’ komt zowel terug bij deelnemers die vinden dat die te 
wensen overlaat als deelnemers die vinden dat die wel voldoende is. Veel plaatjes in dit 
thema hebben betrekking op gezelligheid (gezellige interieurs, kaarslicht), lekker eten, 
sociale contacten (mensen gezellig bij elkaar), vakanties en uitjes (samen met de zieke 
partner of alleen). Dit zijn volgens de deelnemers aspecten die de kwaliteit van leven ver
hogen. Bij de eerste groep staan de plaatjes voor ‘verlangen naar’ (‘ik mis de leuke dingen 
in het leven’), bij de tweede groep staan ze voor hetgeen hun leven nog steeds leuk maakt 
(‘als ik dat niet meer zou hebben, zou het een stuk moeilijker voor me  worden’).
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Weemoed
Het thema ‘weemoed’ komt naar voren in plaatjes die refereren aan goede herinnerin
gen aan vroeger: de plaatjes van knappe, jonge stellen (‘zo waren wij vroeger’) en van 
vakantieoorden (‘dit herinnert me aan de mooie reizen die we vroeger gemaakt heb
ben’). Dit thema heeft zowel een negatieve als positieve lading: het refereert aan mooie 
herinneringen maar ook aan verlies.

Behoefte aan rust
Het thema ‘behoefte aan rust’ komt tot uiting in plaatjes van de natuur (strand, bos, 
buitenhuisje). Die behoefte staat voor ‘geen zorgen meer hebben’ en ‘weten waar je aan 
toe bent’ (als tegenpool van een onzekere toekomst).

Kop in het zand steken
Foto 4.5 verbeeldt het thema ‘kop in het zand steken’. Dit thema komt ook in de discussie 
voorafgaand aan het maken van de collages meerdere malen aan de orde: mantelzorgers 
onderschatten vaak de ernst van de situatie en de zwaarte van hun taak.

Foto 4.5
Kop in het zand steken

4.2 Voorwaarden voor optimale mantelzorg

In de discussie over de voorwaarden voor optimale mantelzorg kunnen de deelnemers 
vaak moeilijk aangeven wat er in hun situatie als mantelzorger te verbeteren is. De deel
nemers uiten hun behoefte aan meer ‘eigen leven’ (tijd voor hobby’s, vakantie, sociale 
contacten, activiteiten buiten de deur) maar tegelijkertijd constateren ze dat dit ten 
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koste gaat van de zieke partner. Immers, tijd voor jezelf betekent een deel van de zorg 
aan anderen overdragen.

Ik loop weer hard en alles, ik schilder, ik speel piano. Maar zij kan het tempo niet aan, dat 
stoort mij het meest. Ze gaat twee dagen in de week naar de dagopvang. Daar heeft ze zwaar 
tegenaan zitten hikken, van moet ik daar heen. Ook omdat ze het nog zo goed beseft.

De deelnemers die zich het beste lijken te redden in hun rol van mantelzorger werpen 
licht op wat de optimale condities kunnen zijn voor de mantelzorger en vaak ook voor 
hun zieke partner. Deze deelnemers zijn tevreden over hun kwaliteit van leven en de 
wijze waarop ze hun rol als mantelzorger invullen. Zij zijn tot het inzicht gekomen dat 
een eigen leven naast het leven als hulpverlener voor hen essentieel is om de zorg voor 
hun partner te kunnen volhouden. Ze hebben er daarom bewust voor gekozen om 
(weer) te werken of vrijwilligerswerk te doen, tijd te nemen voor vakantie en uitjes en 
hun sociale contacten te onderhouden. Ze hebben voldoende hulp ingeschakeld om dit 
mogelijk te maken. Een deelnemer die weer is gaan werken heeft dagopvang voor haar 
partner geregeld. Een andere deelnemer heeft een oppas thuis als ze vrijwilligerswerk 
doet. Opvallend is dat de deelnemers die als ‘best practices’ te zien zijn kwalitatief hoog
waardige dagopvang voor hun partner hebben geregeld. Ze vertellen dat hun partners 
baat hebben bij het activiteitenprogramma op de dagopvang en het er erg naar hun zin 
hebben. Dat maakt het volgens hen ook makkelijker om zonder schuldgevoel de zorg aan 
anderen over te laten.

Ik had ook geen tijd om hem de hele dag bezig te houden. Toen hij op T. kwam, ging er een 
wereld voor hem open. Hij wordt beziggehouden. Mensen om hem heen, tafel dekken. Hij 
heeft zijn dingen die hij moet doen. Hij heeft het gewoon top. Hij schildert, hij boetseert. Dat 
maakt het voor mij ook makkelijker.
Ze gaat nu naar het Alzheimerhuis. Daar heeft ze het wel naar haar zin. Voor mij is dat ook 
heel leuk. Ik voelde me schuldig omdat ik zo weinig voor haar kon doen.

In één gemeente noemen de deelnemers hulpverleningsinstanties die kunnen  inspelen 
op de latente hulpvragen van mantelzorgers en op verbetering van de condities waar
onder mantelzorgers hun partner verzorgen. Daar krijgen mantelzorgers van een 
dementerende partner een zorgtrajectbegeleider toegewezen die hen wegwijs maakt 
in de hulpverlening en vormen van ondersteuning aanbiedt waar ze zelf niet snel om 
vragen. Zo stellen ze voor om zo snel mogelijk met dagopvang te starten omdat de man
telzorger dan wat lucht krijgt en omdat het goed is voor de dementerende partner. Wel 
spreken mantelzorgers de vrees uit dat de zorgtrajectbegeleiding wellicht zal sneuvelen 
door gemeentelijke bezuinigingen.
De deelnemers van wie de dementerende partner naar deze dagopvang gaat zijn bijna 
allemaal positief over de kwaliteit van deze ondersteuning.
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Alles onder controle

Mijn moeder is overleden bij mijn geboorte en mijn vader overleed toen ik 17 was. Er moest 
brood op de plank komen dus ik ging werken. Ik heb 25 jaar avondstudie gedaan en 45 jaar 
gewerkt. Het voordeel is dat je daardoor goed bent opgewassen tegen problemen. Ik ben heel 
optimistisch. Toen ik 20 was heb ik mijn vrouw ontmoet. Zij was toen al hardhorend maar nu 
hoort zij zeer weinig. In augustus 2002 kreeg mijn vrouw een zware hersenbloeding, in 2005 
heeft ze haar linkerheup gebroken en in 2007 kreeg ze een herseninfarct. Na revalidatie in G. is 
zij weer naar huis gekomen en is hier verder verzorgd.

Ik neem zeer tijdig maatregelen. Ik schakel dus op tijd instanties in. Ik zie op een gegeven 
moment dat ik bepaalde dingen niet kan, en dan zoek ik instanties op waarvan ik eventueel 
hulp kan krijgen. De ervaring die ik heb is dat je, als je dingen op tijd aanvraagt, een gewillig oor 
vindt bij het c iz [Centrum Indicatiestelling Zorg] en bij het Wmo-loket van de gemeente. Daar 
zijn mensen die gemotiveerd zijn, maar die ook tot taak hebben om te controleren dat er geen 
misbruik van wordt gemaakt.

Eerst heb ik huishoudelijke hulp geregeld. Perfect. Daarnaast heb ik gezorgd voor een 
invalidenparkeerkaart. Perfect geregeld. Dus ik kon de auto overal neerzetten, dat is makkelijk 
met de rolstoel, of met de rollator. Toen kwam het punt dat ik helemaal geen ontspanning 
meer had, ik kon niks meer. Daarna is geregeld, via een indicatie, dat ik hulp kreeg. Als die 
gastvrouw hier komt, dan heb ik de koffie klaar. We drinken even koffie, praten even met 
z’n drieën. Dan gaan zij wat doen, en als het mooi weer is ga ik een stukje fietsen. Of ik ga 
boodschappen doen, of naar de bibliotheek om wat te lezen. Ik kan eens een keer zorgeloos 
weg, want iemand anders zorgt voor haar. Dat is één keer in de week, de maandagmiddag. 
Dinsdagochtend heeft ze een tekenlerares. In dat uur doe ik vijf, zes boodschappen, dat heb ik 
dan gepland. Woensdagochtend hebben we de huishoudelijke hulp. Dan ga ik naar badminton 
en dan blijf ik even koffiedrinken. Ik ga om 8.50 uur weg en om 10.30 uur ben ik weer thuis. Dat 
is zorgeloos, want er is iemand. Dat geeft rust. Nou, dan ben ik ontspannen. En de rest van de 
tijd zorg ik overal voor. Als ze ergens naartoe wil is dat geen punt, ik sta klaar en we gaan weg.

We hebben ook persoonalarmering. Zij wilde er niets van weten. En wat gebeurt er…, ik ben 
even beneden, in de tussentijd drukte mijn vrouw per ongeluk op de rode knop, maar vergeet 
dat. En we zitten hier zo samen en ineens wordt er gebeld. Ik zie een vreemde dame in witte 
kleding. Dus die verpleegster kwam binnen en toen zei mijn vrouw: ‘Goh zeg, ja, ik heb dat 
gedaan.’ Ik zei: ‘Nou jij was er altijd op tegen, weet je nog? En nu, binnen tien minuten, staat 
er een verpleegster.’ Ik heb haar er na die tijd nooit meer over horen praten, want ze is er zo 
tevreden over. Het geeft me rust. Want u moet zich voorstellen: als mij iets overkomt, een 
hartaanval…, ze kan niet telefoneren, ze kan niet lopen, ze kan op een rode knop drukken.

Op een bepaald moment voelde ik me wel opgejaagd, echt opgejaagd. Dat merkte zij natuurlijk 
ook, dat is logisch. Ze zei: ‘Rustig aan.’ Maar de problemen komen op je af en er gaat niks af! 
U moet zich voorstellen: op een gegeven moment wordt alles op je bord gegooid. Je hebt de 
verzorging, je wilt de contacten onderhouden met je kinderen en je kleinkinderen. Je hebt de 
formulieren die je moet invullen en op tijd moet laten verlengen. En dan is ze opeens helemaal
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gedeprimeerd, dan moet je haar eruit halen. Er gaat steeds meer af bij haar, en dat komt er bij 
mij bij. Op een gegeven moment is het te veel. Ik dank God echt dat ik nooit overspannen ben 
geraakt.

Over mijn toeren zijn uit zich in snoepen. Ik neem dan muntdrop of pure chocola. En dan ben 
ik 86 kilo, terwijl ik anders 82, 83 kilo ben. Wat moet ik anders? De situatie met te veel stress 
los ik zelf op. Als zij naar bed gaat, bijvoorbeeld van 13.00 uur tot 15.00 uur, dan ga ik ook 
slapen, rusten. En bidden. Dat is de kern van het verhaal. Ik moet zeggen – wij zijn Nederlands 
hervormd – dat ik heel veel steun heb aan mijn geloof. Ik vertrouw in God en ik vertrouw in 
Christus, die voor onze zonden aan het kruis heeft geleden. Daar heb ik veel steun aan. Het 
is niet iets wat God jou aandoet, Hij geeft je kracht om door te gaan. Dat is de kern van mijn 
leven. Natuurlijk ben ik verdrietig. Je ziet het gebeuren, je ziet het achteruitgaan, maar dat 
is een weg die je samen gaat. De kern van het verhaal is dat je van elkaar houdt. En dat je 
ervan overtuigd bent: als mij dat was overkomen had zij dat, binnen haar mogelijkheden, ook 
gedaan.

Op tijd voorzieningen inroepen geeft mij rust, dat geeft mij echt rust. Ik heb uitgezocht dat 
je in B. gratis een tandem krijgt, met je invalidenparkeerkaart. Ik heb alles uitgezocht van de 
scootmobiel, dat die de juiste afmetingen heeft. Dat ik hem kan demonteren en in de auto 
kan zetten. Ik heb het nordic wandelen uitgezocht; dan heeft zij stabiliteit, ik loop ernaast en 
kan ingrijpen. Ik ben heel blij dat ik nu indicaties heb voor nog meer persoonlijke verzorging. 
Ik kan ook nog meer huishoudelijke hulp krijgen. Die indicatie heb ik, maar ik gebruik het niet. 
En waarom? Je wilt je privacy houden. Maar het feit dat ik die indicaties hebt, maar daar geen 
gebruik van maak, geeft enorm veel rust. Als er iets is, kan ik het verleggen of verhogen.

En ik houd alles bij. Van alles dat ik heb meegemaakt heb ik dag in, dag uit, een dagboek 
bijgehouden op de pc. Ik kan zo naslaan wie ik op welk tijdstip en waar gesproken heb, hoelang 
het heeft geduurd en wat er is voorgevallen, enzovoort. Dat geeft me rust. Want alles dat je 
vastlegt, zit niet in je hoofd. Dat hoef je niet te onthouden, dat sleep je niet mee. Wij hebben 
ook alles geregeld. We hebben al jaren een levenswilverklaring. We hebben een eigen graf 
gekocht. En van het begin af aan, bij de geboorte van mijn oudste zoon, heb ik meteen een 
notariële akte voor de bescherming van mijn vrouw laten opmaken. Dat de kinderen het huis 
bijvoorbeeld niet zonder haar wil kunnen verkopen. Dat is gewoon bescherming, dat heb ik 
allemaal geregeld. Ook in mijn carrière heb ik er altijd rekening mee gehouden. Ik had zonder 
meer directeur kunnen worden. Maar dat heb ik nooit willen doen. Mijn vrouw, mijn gezin, 
dat was nummer één. Zekerheid scheppen voor haar. Ik heb nooit zekerheid gehad. Het is niet 
vanzelfsprekend dat je een moeder hebt die je verzorgt. Begrijpt u de achtergrond?
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5 Wel of niet hulp zoeken

Mantelzorgers van partners krijgen minder frequent hulp dan mantelzorgers van andere 
familieleden of vrienden (zie kader 5.1). Het gaat niet alleen om hulp van andere mantel
zorgers, maar ook van professionele zorg en respijtvoorzieningen. De landelijke cijfers 
bevestigen het beeld dat Tonkens en collega’s schetsen van de zogenaamde ‘spilzorger’. 
Vooral mensen die zorg verlenen aan hun partner zouden er vaak alleen voor staan 
( Tonkens et al. 2008).

Kader 5.1 Hulp voor helpers van partners
Helpers van partners ontvangen minder vaak hulp van andere mantelzorgers (22%), maar 
ook van de thuiszorg (21%), een particulier betaalde hulp (8%) of een vrijwilliger (8%). Bij de 
mantelzorgers van andere familieleden en vrienden liggen deze percentages substantieel 
hoger. Mantelzorgers van zieke partners maken ook bijna geen gebruik van een oppas, 
logeervoorziening, dagopvang, nachtopvang of activiteitencentrum. 

Bron: cbs (ih’07); scp-bewerking

De hulp die de partners van de gesprekdeelnemers ontvangen loopt sterk uiteen. Er zijn 
enkele ‘zorgmijders’ in de groepen, mensen die geen hulp van buiten willen accepteren 
en alles zelf doen. Anderen hebben alle benodigde hulp geregeld en krijgen diverse 
 instanties over de vloer, of hebben hun informele netwerk ingeschakeld.

Nooit meer zoals vroeger
Uit de verhalen blijkt dat het merendeel van de deelnemers in eerste instantie niet actief 
op zoek gaat naar hulp. Zowel bij een geleidelijk als een acuut proces is er de schok als 
de diagnose is gesteld en men zich realiseert dat het nooit meer zal zijn zoals vroeger. 
Bij sommigen volgde op die schok een vorm van ontkenning:

Je hoopt tegen beter in dat hij weer helemaal beter kan worden.

Wat is er aan de hand met de partner
In de verhalen over de beginperiode staat de zieke partner centraal: de voortekenen dat 
er iets niet in orde was, de onderzoeken, de ziekenhuisopname, de spanning of de part
ner wel of niet overleeft, het moment van de diagnose, de emotionele tijd daarna. In dat 
verhaal is op een zeker moment sprake van thuiszorg of aanpassingen in huis, zonder dat 
duidelijk is hoe die hulp is ingeschakeld. Veel deelnemers blijken zich dat niet meer te 
kunnen herinneren:

Ik weet niet meer precies hoe dat gegaan is. Volgens mij hebben ze dat in het ziekenhuis toen 
voor ons geregeld.
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Deelnemers voor wie de zoektocht naar ondersteuning wel een belangrijke plaats 
 inneemt in hun relaas, hebben dat niet gedaan om hun eigen zorglast te verlichten, maar 
om een verbetering te bereiken in de toestand van hun zieke partner of om het mogelijk 
te maken hen thuis te verzorgen:

Toen mijn man uit het ziekenhuis kwam, vond zijn arts het niet nodig om hem naar het revali-
datiecentrum te sturen. Volgens hem zat er geen verbetering meer in. Ik heb me kapot moeten 
knokken om hem daar toch te krijgen.

Sommige zorgverleners nemen initiatief
Na doorvragen blijkt dat de zorgverleners met wie men in die eerste moeilijke periode 
te maken had hulp hebben aangeboden of geregeld. Zo heeft het ziekenhuis waar de 
zieke partner verpleegd werd aangeraden contact op te nemen met de thuiszorg, heeft de 
neuro loog voorgesteld om de dementerende partner naar de dagopvang te sturen of is 
een maatschappelijk werker langsgekomen om de thuissituatie op te nemen en vormen 
van ondersteuning voor te stellen en te regelen.

5.1 Psychologische drempels

Uit de gesprekken blijkt dat een aantal psychologische factoren de mantelzorger ervan 
weerhouden hulp te zoeken.

De mantelzorger cijfert zichzelf weg: het belang van de partner staat voorop
De deelnemers zeggen dat het voor hen vanzelfsprekend was de verzorging van hun 
partner zelf op zich te nemen. Dit blijkt vooral voort te vloeien uit loyaliteit tegenover 
hun partner:

Je hebt ooit beloofd voor elkaar te zorgen: in goede en in slechte tijden.
De zorg voor je eigen partner: dat geef je toch niet uit handen.

Hulp voor jezelf komt veel later
De mantelzorger deelt in het leed van zijn of haar zieke partner. De eigen ambities, 
 verlangens en behoeftes worden terzijde geschoven. De zieke partner is immers het 
zwaarst getroffen. Daar past niet in dat je aandacht en begrip vraagt voor je eigen 
 situatie. Sommigen zien het bijna als een vorm van egoïsme om ondersteuning te vragen 
vanuit hun eigen belang. Mantelzorgers die hulp gevraagd hebben ter verlichting van 
hun zorgtaak, rechtvaardigen dit als volgt:

Toen ik alleen op vakantie ging, heb ik tegen mijn partner gezegd: ik doe dit ook voor jou. Als 
ik goed voor mijzelf zorg, is de kans dat ik overspannen word kleiner en kan ik ook langer voor 
jou zorgen.

De keuzes die mantelzorgers maken op het moment dat de zieke partner zorg nodig 
heeft zijn vooral gericht op wat het beste voor de partner is. Mantelzorgers zijn geneigd 
hun eigen belang daaraan ondergeschikt te maken.
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Liever zelf zorgen dan professionele zorg; voorkeuren van mantelzorger en 
hulpbehoevende
Bij vrijwel alle deelnemers leeft het idee dat verzorging thuis en door henzelf het beste is 
wat ze hun zieke partner te bieden hebben.

Het was vrij snel duidelijk voor mij dat er heel veel nodig was om hem thuis te houden. Maar 
ik heb gelijk gezegd, we gaan eerst kijken hoe het thuis loopt.
Dan zeggen ze: dat kan de thuiszorg ook doen. Hij heeft liever dat ik het doe. Hij heeft wel eens 
thuiszorg gehad. Zit je ’s morgens te wachten en te wachten. Dan denk je, ik kan het net zo 
goed zelf doen.

 Ook de zieke partner geeft de voorkeur aan verzorging thuis:
Mijn man wil geen hulp van buitenaf. Hij wil geen ander bij hem. Ik vraag hem wel eens: en 
wat als ik in het ziekenhuis terecht kom. Dan zegt hij: dan blijf ik gewoon hier zitten tot je 
weer terug bent.

Imago van zorginstellingen
De voorkeur heeft ook te maken met het negatieve imago van de geïnstitutionaliseerde 
zorg. De deelnemers hebben over het algemeen een negatief beeld van zowel thuiszorg 
als verpleeghuizen. Het beeld van thuiszorg is dat er weinig tijd is voor de cliënt, dat het 
onzeker is wanneer en op welk tijdstip thuiszorgpersoneel langskomt, dat er elke keer 
andere verzorgsters langskomen en dat de aanvraag een enorme rompslomp geeft. De 
ervaringen komen deels overeen met dit negatieve beeld:

We hebben een paar jaar thuiszorg gehad. Dat beviel helemaal niet. De ene keer kwamen ze 
om 9 uur, dan weer om 10 uur. Telkens kwam er weer een ander. Op een gegeven moment 
kwamen ze met z’n tweeën. Dan hadden ze een stagiaire. Mijn man vond dat heel onprettig 
en dan voelde ik me weer bezwaard. Op een gegeven moment heb ik een pgb [persoons-
gebonden budget] aangevraagd en ben het zelf gaan doen.

Andere deelnemers weerspreken dit beeld en zeggen geen klachten te hebben over de 
hulp van de thuiszorg.

Opname in het verpleeghuis zo lang mogelijk uitstellen
Veel deelnemers zien het verpleeghuis als de ultieme nachtmerrie: in hun ogen is de 
verpleeghuisbewoner verstoken van elke vorm van privacy, is er te weinig personeel, 
wordt er niets met de bewoners gedaan en is het verpleegtehuis een eindstation. De 
meeste deelnemers willen er dan ook alles aan doen om hun partner het verpleeghuis 
te besparen. Mantelzorgers van wie de partner toch in het verpleeghuis is opgenomen 
omdat het thuis echt niet meer ging, zien dit als een nederlaag. Ze hebben de indruk dat 
hun partner wegkwijnt en voelen zich hier schuldig over:

Hij heeft het absoluut niet naar zijn zin, terwijl hij er toch al een jaar zit. Hij wordt ’s morgens 
aangekleed en in een rolstoel gezet, er wordt verder niets met hem gedaan. Door die situatie 
ga ik elke dag naar hem toe, anders komt hij die huiskamer niet uit.
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Met professionele zorg loop je het risico de regie te verliezen
Veel deelnemers willen de geïnstitutionaliseerde zorg het liefst zo lang mogelijk buiten 
de deur houden. Hun weerstand blijkt voor een belangrijk deel gebaseerd te zijn op de 
angst dat de buitenwereld zich met de thuissituatie gaat bemoeien. Ze willen zelf de 
regie behouden over de zorg voor hun partner. Ze zijn ook bang dat bemoeienis door 
de professionele zorg een eerste stap is naar opname in het verpleegtehuis. Die vrees 
blijkt vooral te leven bij deelnemers met een partner met een progressief ziektebeeld, 
zoals dementie. Zij realiseren zich dat er ooit een moment kan komen dat opname 
 onvermijdelijk is:

Deze zomer is er een zorgtrajectbegeleidster bij ons langs geweest. Die heeft toen voorgesteld 
om een aanvraag voor dagopvang te doen. Het kan nog wel vijf jaar duren, had ze gezegd. 
Maar er was plaats binnen drie weken. Ik ben daar echt boos om geworden. Ik heb er moeite 
mee dat hij ineens patiënt is geworden. Het voelt als het begin van het einde.

Hulp vragen betekent toegeven dat de situatie ernstig is
Geen hulp zoeken of hulp afwijzen heeft soms ook te maken met ontkenning of onder
schatting van de situatie, zowel door de zieke partner als door de mantelzorger. Voor 
de mantelzorger is het soms heel confronterend om onder ogen te zien dat de partner 
zo ziek is dat hulp nodig is. Ook zeggen veel deelnemers dat hun partner zich naar de 
 buitenwereld vaak beter voordoet en de ernst van de ziekte bagatelliseert. Sommigen 
zijn geneigd daarin mee te gaan omdat ze de situatie niet al te somber willen inzien en 
geen afbreuk willen doen aan het gevoel van eigenwaarde van hun partner:

Ik heb lange tijd gedaan alsof het allemaal niet zo erg was. We konden er ook niet over praten. 
Als ik erover begon raakte ze finaal over haar toeren. Nou wil ik erover op houden, ik wil door, 
dat soort dingen zei ze dan.

Hulp vragen betekent toegeven dat je de situatie niet meer aankunt
Op het moment dat de partner ziek wordt, wordt de mantelzorger als het ware de steun
pilaar in het gezin. Vooral vrouwen en mannen die relatief jong mantelzorger van hun 
partner zijn geworden en toen nog opgroeiende kinderen hadden, vertellen dat het 
een grote omslag in hun leven was om ineens voor alles verantwoordelijk te zijn: het 
huishouden draaiende houden, de kinderen opvoeden, belangrijke beslissingen nemen 
voor de kinderen en ook voor de zieke partner. De omgeving gaat volgens de deelnemers 
graag mee in dit beeld van de sterke mantelzorger:

Je hoorde altijd: die E is zo’n sterke vrouw, die kan alles.
Als er in mijn buurt iemand een probleem had, dan zeiden ze: ga maar naar M, die weet het 
wel. Maar mijn plafond is bereikt.

Die positie laat weinig ruimte voor het tonen van zwakheid. Immers als de mantelzorger 
afhaakt, is er niemand die zijn taak binnen het gezin overneemt. Hulp vragen wordt vaak 
gevoeld als zwakheid tonen of laten merken dat je de situatie niet meer aankunt.
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Psychische hulp vragen is toegeven dat je mentaal niet sterk genoeg bent
Zoals uit hoofdstuk 4 bleek is een belangrijk deel van de belasting van mantelzorgers 
psychisch van aard. Mantelzorgers voelen zich geïsoleerd, hebben het gevoel de regie 
over hun eigen leven kwijt te zijn en hebben vaak een onzeker toekomstperspectief. Een 
deel ziet dit als een onvermijdelijk gevolg van de situatie en komt niet op de gedachte dat 
wellicht hulp beschikbaar is:

Als de blaadjes vallen en het weer somber is, dan vliegt de boel je wel eens aan. Dan zetten we 
een mooie cd op en doen een kaarsje aan, en dan gaat het wel weer over.
Wij Friezen hebben een harde kop, wij vragen niet zo gauw om slachtofferhulp. Bij ons is het: 
de kop ervoor en doorgaan.

Anderen geven er blijk van dat er een drempel is om ondersteuning voor psychische 
nood te zoeken. Hulp zoeken betekent toegeven (vooral voor jezelf ) dat je mentaal niet 
bent opgewassen tegen de situatie. Dat is zowel tegenover de zieke partner als de om
geving een zwaktebod.

Niet nog meer ellende
Meerdere deelnemers is gesprekken met lotgenoten aangeboden. De opvattingen over 
deze vorm van ondersteuning zijn wisselend. Sommigen die wel eens hebben deel
genomen zeggen er veel baat bij gehad te hebben. Anderen voelen er weinig voor omdat 
ze bang zijn somber te worden door de verhalen van anderen en er zelf verder weinig mee 
op te schieten:

Hij stelde groepsgesprekken voor, maar ik had geen zin om al die ellende van anderen aan te 
horen.
In die groepsgesprekken word je vaak geconfronteerd met dingen waar je zelf nog niet mee 
bezig bent. Misschien is het mijn kop in het zand steken, maar ik zit niet te wachten op ver-
halen over wat mij nog te wachten staat. Ik kom er toch wel achter. Er zijn mensen bij die zo 
verschrikkelijk verdrietig zijn. Dan ga ik ook helemaal verdrietig naar huis.

Je belast vrienden, buren en familie liever niet met je vraag om hulp
De deelnemers blijken zeer terughoudend te zijn bij het inroepen van hulp in de infor
mele sfeer. Ze vinden dat ze hun kinderen er zo min mogelijk mee moeten belasten. Die 
hebben niet gevraagd om een zieke ouder en moeten zo veel mogelijk hun eigen leven 
kunnen leiden, zo is de breed gedeelde opvatting. Ook andere familieleden worden 
nauwelijks of niet ingeschakeld. Ondersteuning vragen wordt gevoeld als om een gunst 
vragen en dat doet men liever niet:

Dan moet je hulp vragen en als ik ergens een broertje dood aan heb dan is het daaraan. Mijn 
zonen zijn alle twee getrouwd en wonen een eind weg. Ze doen er een uur over om bij ons te 
komen. Mijn buren zijn over de 60. Andere buren werken in de nachtdienst. Ik probeer het 
vragen om hulp dus zoveel mogelijk te beperken.
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Behoefte aan privacy
Een andere reden voor de terughoudendheid bij het inschakelen van familie en vrien
den is dat de zieke partner fysieke verzorging nodig heeft (zoals hulp bij de toiletgang). 
Dergelijke taken geeft de mantelzorger liever niet uit handen, met name omdat de zieke 
partner daar bezwaar tegen heeft. Er zijn enkele positieve verhalen over een vriend(in) of 
familielid die zelf hulp aangeboden heeft en altijd klaar staat als dat nodig is, en er zijn 
heel veel negatieve verhalen over familie (vooral broers en zusters van de zieke partner) 
die zich volgens de mantelzorgers nauwelijks nog laten zien en ‘geen poot uitsteken’:

Ik heb een engel van een zuster die altijd voor mij klaar staat. Als ik een weekend weg wil komt 
zij op mijn man passen.
Als zijn broer jarig is, worden we wel uitgenodigd. Maar het zal niet bij hem opkomen om ons 
met de auto thuis af te halen. We komen dus niet, want ik ga niet met hem in een rolstoel in de 
winter naar hen toe lopen.

De landelijke cijfers bevestigen het beeld dat mantelzorgers van partners niet gemakke
lijk hulp inroepen (zie kader 5.2).

Kader 5.2 Redenen om geen hulp te vragen (in procenten)
Mantelzorgers die hun partner verzorgen vragen minder vaak hulp aan anderen dan 
mantelzorgers die een ander familielid of vriend verzorgen. De eersten noemen veel vaker 
onderstaande redenen om geen hulp te vragen:

helpers van anderen helpers van partners

Ik wil anderen niet tot last zijn. 19 42
Ik ken weinig mensen die kunnen meehelpen. 29 39
Anderen hebben het te druk om te kunnen meehelpen. 21 37
Ik heb eigenlijk liever niet dat anderen helpen. 7 27
Ik durfde anderen niet te vragen om mee te helpen. 13 18

Bron: cbs (ih’07); scp-bewerking

5.2 Praktische drempels

De ervaringen van mantelzorgers die wel op zoek gaan naar hulp zijn zeer wisselend. 
De ene deelnemer verhaalt over eindeloze administratieve rompslomp en bureaucratie, 
een ander vertelt dat alles in een vloek en een zucht was geregeld. Makkelijk hulp krijgen 
is kennelijk sterk afhankelijk van de hulpverleners met wie men in eerste instantie te 
maken heeft, zoals verpleegkundigen in het ziekenhuis waar de partner is opgenomen, 
de huisarts, de behandelend specialist of speciaal hiervoor bestemde hulpverleners 
(zoals de transferverpleegkundige). Deze hulpverleners hebben verteld welke vormen 
van hulpverlening beschikbaar zijn, naar het juiste loket verwezen of de hulp zelf voor de 
mantelzorger geregeld. Mantelzorgers die deze steun niet gekregen hebben, ervaren bij 
het zoeken naar hulp diverse barrières.
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Onbekendheid met vormen van hulpverlening
Mantelzorgers hebben vaak geen weet van de vormen van voor hen bedoelde 
onder steuning. Zo is een deel niet op de hoogte van de mogelijkheid om een 
 persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. Ook vormen van dagopvang (bv. voor 
dementerenden), steunpunten mantelzorg, belangenverenigingen, beroepskrachten 
en vrijwilligers die mantelzorgers ondersteunen zijn niet bij iedereen bekend. Deze uit
komst uit de gespreksgroepen strookt met landelijke cijfers (zie kader 5.3).

Kader 5.3 Bekendheid met voorzieningen
20% van de mantelzorgers die hun zieke partner verzorgen is op de hoogte van  logeer-
voorzieningen, zodat de mantelzorger een (of enkele) dagen weg kan. 49% kent voorzieningen 
zoals dagopvang, activiteitencentrum. Bij degenen die hulp geven aan een ander familielid 
of vriend liggen deze percentages hoger, op 32% en 62%. Informatiebijeenkomsten over 
specifieke aandoeningen of over mantelzorg zijn bij helpers van partners ook minder bekend.

Bron: cbs (ih’07); scp-bewerking

Het aanbod aan hulp is omvangrijk en weinig transparant
Deelnemers die zich uitgebreid hebben georiënteerd op de mogelijkheden van hulp
verlening zeggen dat het moeilijk is om je weg te vinden omdat er zoveel instanties zijn 
en lang niet altijd duidelijk is wat die allemaal doen. Er bestaat duidelijk behoefte aan 
deskundige begeleiding bij het zoeken naar de meest geschikte vorm van hulp of aan één 
loket dat kan doorverwijzen:

Voor mij is het een ondoorzichtig woud van mogelijkheden. Je weet niet precies waar je aan-
spraak op kunt maken en bij welk loket je moet zijn.

Bureaucratie
Veel deelnemers klagen over de bureaucratie bij het aanvragen van hulp. Er zijn verhalen 
over problemen bij het aanvragen van aanpassingen in huis. Ook zijn er deelnemers die 
zich erover beklagen dat het hen niet lukt om speciaal vervoer voor de partner naar de 
dagopvang te regelen:

Ik kon een plaatsje op de dagopvang in L. krijgen, maar omdat dat buiten mijn regio valt, kan 
er weer geen vervoer geregeld worden.

Eén deelneemster heeft veel problemen gekregen door verhuizing naar een andere stad. 
In haar voormalige woonplaats moest ze alle hulpmiddelen voor haar zieke partner, 
waaronder een rolstoel, inleveren, terwijl de aanvraag in haar nieuwe stad nog niet is 
afgehandeld. Ze vertelt dat het voor haar een ramp is dat ze nu zonder rolstoel zit. Verder 
zijn er verhalen over aanvragen die eindeloos duren, over onbegrip bij de instanties waar 
hulp is aangevraagd en over administratieve fouten:

Ik heb wel eens iemand met zijn stropdas over het bureau getrokken. Het ging over een rol-
stoel. Ik was samen met mijn man en mijn man was lopend binnengekomen. Die man zegt: 
hij kan toch nog lopen.
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Ik moest een stuk zorg omzetten naar pgb omdat de zorginstelling die zorg niet in natura kon 
leveren. Dat vraag je dan aan. Twee keer ben ik afgewezen. Toen heb ik een brief geschreven 
samen met de mevrouw van het zorgkantoor. Nu blijkt die brief kwijt te zijn.

Deelnemers die nog geen hulp hebben gezocht zeggen erg op te zien tegen de bureau
cratische rompslomp. Er zijn ook positieve verhalen: sommige deelnemers zeggen dat 
hun aanvraag verrassend snel en makkelijk is afgehandeld. Dit gebeurt vooral in een 
gemeente waar zorgtrajectbegeleiders mantelzorgers bijstaan bij het aanvragen van 
o ndersteuning.

Doorverwijzing en terugrapportage tussen instanties en zorgverleners onderling
Instanties en zorgverleners communiceren vaak slecht met elkaar, waardoor mantel
zorgers soms het gevoel hebben dat zorgverleners niet de benodigde informatie hebben 
en hen van het kastje naar de muur sturen. Zo zijn er meerdere verhalen over huisartsen 
die onvoldoende zijn geïnformeerd door de behandelend specialist van de zieke partner.

Minder gaan werken
Sommige deelnemers die al moeilijk konden rondkomen en de kosten van extra hulp er 
niet bij konden hebben, zijn om die reden minder gaan werken. Een andere deelnemer 
heeft van zijn baas het advies gekregen zich voor een bepaald percentage ziek te melden 
zodat hij wel aanspraak op ondersteuning kan maken:

De ambtenaar heeft tegen me gezegd: als je het niet redt, ga je toch minder werken. Pas als ik 
onder bijstandsniveau kom, kunnen ze me helpen.
Als je zelf gezond bent en fulltime werkt krijg je geen enkele ondersteuning. Mijn werkgever 
heeft me aangeraden om me voor een bepaald percentage ziek te melden omdat ik dan wel 
hulp zou krijgen.

Mantelzorgers merken gevolgen van bezuinigingen
Meerdere deelnemers vertellen dat bezuinigingen gevolgen (zullen) hebben voor 
de ondersteuning van mantelzorgers. Zo vertelt een deelnemer dat in een bepaalde 
gemeente de zorgtrajectbegeleider zal worden afgeschaft vanwege bezuinigingen.

Acute aanleiding
De aanleiding om zelf hulp te zoeken is in de meeste gevallen acuut van aard:
– De mantelzorger wordt ziek en kan de partner niet meer zelf verzorgen:

Ik heb ernstige rugklachten gekregen en kon mijn man niet meer verzorgen. Hij is tijdelijk 
opgenomen in een verpleegtehuis tot mijn rugklachten weer over zijn.
Ik kreeg zelf borstkanker en kon het toen niet meer alleen af. We hebben toen thuiszorg in 
moeten schakelen.
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– Er treedt een acute verslechtering op bij de zieke partner. Door de extra belasting 
wordt de mantelzorger zich ervan bewust het niet meer alleen af te kunnen:
Mijn man is uit bed gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. Daardoor werd hij  tijdelijk 
bedlegerig. Toen kon ik niet meer alleen aan: aan- en uitkleden, wassen, het was fysiek 
 gewoon te zwaar.

Vaak moet dan iemand uit de directe omgeving (familie, vrienden, professionele hulp
verleners) erop attenderen dat het wellicht verstandiger is dat de mantelzorger hulp gaat 
inschakelen.

Moment van hulp zoeken
Op de vraag op welke momenten de behoefte aan ondersteuning het sterkst gevoeld 
wordt, volgt vaak een lange stilte. In een van de groepen vraagt een deelnemer wat 
bedoeld wordt met ondersteuning. Een andere deelnemer in dezelfde groep verwoordt 
het als volgt:

Zo werkt dat niet bij mantelzorgers. Je doet het gewoon.

Als er geen acute aanleiding is, hebben de meeste mantelzorgers geen manifeste hulp
vraag. Onder hulp verstaan de deelnemers vooral (extra) thuiszorg, (meer) dagopvang 
of huishoudelijke ondersteuning. Dit is niet het soort hulp waar ze behoefte aan zeggen 
te hebben. Uit de discussies over wat mantelzorgers belangrijk vinden en uit hun uitleg 
bij de collages, blijkt dat de mantelzorgers vooral behoefte hebben aan verhoging van 
hun levenskwaliteit. Het zijn juist de aangename dingen in het leven, zoals vakanties, 
uitjes en sociale contacten (al dan niet samen met de zieke partner), die er bij inschieten. 
Mantelzorgers zullen daar niet zo snel om vragen omdat deze als luxe worden gezien. 
Deelnemers die hier gebruik van maken, hebben deze vorm van ondersteuning meestal 
aangeboden gekregen door hulpverleningsinstanties. Mantelzorgers die in staat gesteld 
zijn om op vakantie te gaan, zeggen dat dit een enorme oppepper voor hen betekent. Er 
zijn er bij die zeggen het zonder een jaarlijkse vakantie (al dan niet met de partner) niet 
vol te houden is.

Er zijn nog andere latente hulpvragen. Sommige deelnemers vertellen dat ze zich vaak 
zorgen hebben gemaakt over wat er met hun partner zou gebeuren als ze zelf ziek zou
den worden. Toen dat moment aanbrak, bleek er snel en gemakkelijk tijdelijke opvang te 
regelen zijn. Daarmee is deze zorg voor hen een stuk lichter geworden.
Dit geldt ook voor de behoefte aan psychische ondersteuning. De mantelzorger zal er 
niet snel zelf om vragen. Professionele hulpverleners met wie de mantelzorger in aan
raking komt, dragen vaak de mogelijkheid aan om in therapie te gaan. Dergelijke hulp 
blijkt dan vaak als zeer waardevol te worden ervaren:

Ik had een gesprek over mijn zoon met de schoolpsycholoog. Die heeft toen gezegd: je moet 
hulp voor jezelf gaan zoeken. Zo ben ik bij de ggz [geestelijke gezondheidszorg] terecht 
 gekomen. Ik heb heel veel baat gehad bij de gesprekken met de psycholoog.
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Jaren zonder hulp

Mijn man is nu begin zestig. Dertig jaar geleden is hij afgekeurd. Vijfentwintig jaar geleden is 
een psychische stoornis bij hem vastgesteld. Hij heeft altijd thuis gewoond. Alleen hadden 
we, toen ik de kinderen nog in huis had, drie of vier opnames per jaar in een psychiatrisch 
ziekenhuis.

We krijgen geen hulp want hij wil helemaal geen hulp. Hij is toch niet ziek! Hij wil niet eens 
mantelzorg. Er is nu wel wat in werking gezet door de psychiatrisch verpleegkundige. We 
hadden eerst een andere psychiater. Als mijn man niet kwam dan zou het wel goed zijn. En 
als mijn man wel kwam en zei dat het prima ging, dan zei ze: ‘Dat is mooi. Zo doorgaan.’ Maar 
deze prikt daar doorheen. Dus toen mijn man niet kwam belde ze mij op. Ik zei dat ik hem 
moeilijk kon sturen. Hij wilde niet. Toen zei ze dat het haar verstandig leek om eens bij ons 
thuis te komen. Sinds die tijd komt ze thuis. Toen zei ze dat het hier vastloopt. Hier moet een 
psychiatrisch verpleegkundige af en toe de zaak in de gaten houden. Dat hebben we nu dus en 
daar ben ik heel blij mee. Dat is een ruggensteuntje.

Zij is ook huishoudelijke hulp aan het doorzetten. Die is er nog niet, maar het is nu dus in gang 
gezet. Geen flauw idee. Men wil het mij makkelijker maken. Ik ben zeer benieuwd. Voor mezelf, 
als ik een keer de buitenboel moet doen, lijkt het me heerlijk. Zij zegt: je belast jezelf veel te 
veel en je wordt ook ouder. De energie die je in het soppen van het keukenkastje stopt kun 
je beter in andere dingen stoppen. Dus ik ben benieuwd. Ik kan het nog wel zelf, hoor. Maar 
iemand die psychisch niet gezond is ziet ieder vlekje, ieder dingetje. Dus het ergert hem enorm 
dat alles zo vies is, terwijl ik het idee heb dat het hier keurig schoon is. Zij zei, toen mijn man zei 
dat het hier zo vies was: ‘Eigenlijk moest je vrouw iemand hebben die haar eens hielp, want het 
is zo’n groot huis.’ Nou, dat was wel wat. Maar nu zegt hij elke keer dat hij haar wegschopt als 
ze komt. Dus we wachten maar af. Ze zijn wel op de hoogte. Je kunt dus ook niet zomaar elke 
alfahulp hebben. Ik moet echt iemand hebben die deze situatie kent.

Hij ligt sowieso tot twaalf uur of tot één uur in bed. Soms wel langer. Dus de morgens zijn voor 
mij. Die zijn echt voor mij. Hoe de middagen verlopen is ook weer afhankelijk van de stemming 
die hij heeft. Ik heb ontdekt dat ik enorm veel stress kwijt kan in breien. Dat wist ik niet. Maar 
soms kan hij breien niet verdragen. Soms mag ik van hem lezen. Ik ben dol op lezen. Dus dan 
mag ik weer niet lezen. Dus je snapt het wel. Het is een psychische stoornis. Het wordt nooit 
saai. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zo veel afleiding hebben met zo veel verschillende 
mannen met zo veel verschillende persoonlijkheden. De ene keer kun je er beter tegen dan de 
andere keer. Dat is gewoon zo. Maar goed. Vijfentwintig jaar is lang hoor.

Mijn man heeft ook stemmen, voor mij is dat ongrijpbaar. Dat is net als zo’n psychose. Hij 
wordt nu ouder en hij krijgt dementieverschijnselen. Dus hij is nu af en toe de weg kwijt en hij 
weet dingen niet meer. Een kortetermijngeheugen heeft hij helemaal niet meer. Dus het is nu 
wel lastiger geworden. Ik laat hem niet makkelijk meer alleen. Ik heb nog wel een kring om me 
heen, maar er vallen mensen uit die kring af omdat zij hier weer niet mee om kunnen gaan. 
Iedereen zegt dat ik mijn grenzen steeds aan het verleggen ben. Dat is misschien wel zo, maar 
het is je partner en je houdt van hem. Hij heeft hier ook niet om gevraagd. Als hij kanker of ms 
[multiple sclerose] had zou ik wel voor hem zorgen en nu niet?
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Mijn situatie, daar snapt hij niks van. Dat moet je hem ook niet vragen. Dat is ook niet nodig. En 
het wordt erger, want z’n wereldje wordt veel kleiner. Als je geen ziektebesef hebt, dan hoef je 
ook geen hulp. Er is maar één die het kan, ik. Dat moet dan maar. Ik heb één hoop: dat ik hem 
overleef. Al is het maar één minuut. Maar dat ik hem overleef. Want anders komt hij naar de 
kinderen en dat wil ik ze niet aandoen.

 Ik zou niemand anders weten die het kan doen. Mijn dochter die ver weg woont belt 
regelmatig: ‘Mam, hoe gaat het? Trek je het nog?’ Weet je wel? Dat soort dingen. Ik denk 
dat het moeilijker was als ik de kinderen niet had. Mijn dochter zei een keer tegen mij: ‘Als 
mama niet meer kan relativeren, dan zit mama aan de grens. En als jij het niet meer trekt, 
wie moet het dan trekken?’ Dat houd ik nu in de gaten, want dat is echt waar. Daar heeft zij 
gelijk in. Daarom ben ik ook blij met de psychiatrisch verpleegkundige, want dan heb je een 
ruggensteuntje. Door te relativeren verval je ook niet in zelfmedelijden en dat soort dingen. We 
gaan nooit meer op vakantie. We hebben nooit meer leuke dingen. Vroeger gingen we uit eten 
en dat kan allemaal niet meer. Je wil wel eens wat nieuws en je hebt er geen geld voor. Als je 
daar aan gaat denken, dan houd je het niet. Echt niet.

Ik weet echt niet hoe ik het al die jaren heb volgehouden. Boos worden helpt niet. Zelfs als ik 
zeg dat ik ook gevoel heb, zeg ik al te veel. Dus het werkt niet. Dat weet je gewoon. Je hebt geen 
keuze. Het is een deel van je leven. Hij was een paar weken geleden nog suïcidaal. Nu gelukkig 
niet meer. Ik denk dat ik in een gat val als hij het doet. Dat is mijn hele leven. Als dat wegvalt 
dan moet ik mijn hele leven een nieuwe draai gaan geven. Je leert ook om te overleven. Zo 
noem ik dat. De psychiater zei tegen mij dat ik de ervaringsdeskundige was. Toen dacht ik: na 
vijfentwintig jaar mag dat ook wel een keertje.

Ik ben ook in de zestig, daarom zei de psychiatrisch verpleegkundige ook dat ik onderhand wel 
eens aan de alfahulp mocht. Maar ik houd niet van afhankelijkheid. Ik wil het graag zelf doen. 
Ik denk om het onbegrip dat ik altijd, in m’n hele huwelijk, heb gehad. Er waren best mensen 
die het wel begrepen, maar er was heel veel onbegrip. Dat is met een psychiatrische ziekte ook 
zo; vooral in het begin, want dan hebben ze nog normale periodes. Er is ontkenning van de 
familie. Wij hebben niet zo’n broer. Je kent dat wel. Vrienden die je kwijtraakt. En anderen die 
je terugkrijgt. Je moet relativeren, maar toch. Je krijgt zoiets van, zolang ik het zelf kan doe ik 
het zelf. Ja, ik denk het wel. Ik heb er nooit over nagedacht. Maar ik denk dat het ook een stuk 
opvoeding is; als jij de oudste bent in een groot gezin, altijd groot moet zijn, moet regelen, en 
verantwoordelijkheid moet hebben. Ik denk dat het er door mijn ouders ook ingeschopt is. Ik 
weet het niet.
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6 Visie van praktijkdeskundigen

Op 1 april 2010 is een bijeenkomst gehouden met elf personen, van wie een aantal 
werkzaam in de mantelzorgondersteuning.1 Alle deelnemers ontvingen enkele dagen 
voor de sessie een concept van dit onderzoeksrapport. Het doel van de sessie was om 
de resultaten van het onderzoek onder mantelzorgers tegen het licht te houden, een 
verdiepingsslag aan te brengen en aanknopingspunten te formuleren voor beleid voor 
mantelzorgers.

De experts constateren dat de resultaten van het onderzoek zeer herkenbaar zijn. 
Mantelzorgers worden steeds meer in beslag genomen door de zorg voor hun partner 
en stellen hulp en ondersteuning voor henzelf zolang mogelijk uit, met als gevolg dat ze 
overbelast kunnen raken. Maar de deskundigen zien ook veranderingen in deze opstel
ling. Steeds vaker benaderen mantelzorgers de steunpunten al in een vroeg stadium met 
de vraag hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun taak. Daarbij speelt 
mee dat de groep werkende mantelzorgers groeit (zie ook De Klerk en De Boer 2005). 
Werkende mantelzorgers ontkomen bijna niet aan hulp inschakelen omdat ze in werktijd 
de zorg voor hun partner aan anderen moeten overdragen.

Volgens de experts maken mantelzorgers een persoonlijke ontwikkeling door die twee 
kanten kan opgaan: sommigen worden ontvankelijker voor hulp, terwijl anderen in de 
loop der jaren een soort harnas opbouwen waar moeilijk doorheen te komen is. Zij vin
den het daarom belangrijk dat hulpverleners die te maken hebben met mantelzorgers 
getraind worden in de benadering van deze doelgroep: hoe krijg je mantelzorgers zo ver 
dat ze het belang van ondersteuning inzien.

De experts bevestigen dat mantelzorgers geneigd zijn zoveel mogelijk zelf te doen. 
De boodschap zou al in een vroeg stadium moeten zijn: zorg goed voor jezelf, dat is ook 
goed voor je zieke partner. Als je dat namelijk niet doet, loop je het risico dat je de man
telzorg op termijn niet volhoudt. De vraag is hoe hulpverleners mantelzorgers in een 
zo vroeg mogelijk stadium kunnen bereiken. Hulpverleners weten immers beter dan de 
mantelzorger wat het aanbod is aan hulp en waar die hulp is aan te vragen. De experts 
constateren dat de eerstelijnsgezondheidszorg op dit punt tekort schiet: huisartsen 
hebben alleen oog voor de zieke partner en verdiepen zich doorgaans niet in de situatie 
van de mantelzorger. De deskundigen pleiten ervoor om hulpverleners in de eerste
lijnsgezondheidszorg meer bewust te maken van de positie van mantelzorgers, zodat 
bijvoorbeeld huisartsen hier meer op gaan letten in hun eigen praktijk. Volgens een van 
de consulenten ligt hier dan ook een belangrijke taak voor hun beroepsgroep:

De eerstelijnszorg, die moet de mantelzorg in het vizier hebben. Een voorbeeld, ik kom binnen 
in een huisartspraktijk. De eerste tien minuten vertel ik wie ik ben, een consulent. Dan weten 
ze me te vinden. Huisartsen moeten het eerst ervaren. Zo zit het ook bij de fysiotherapeut. We 
moeten de eerste lijn laten weten wat we doen.
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De experts vinden dat meer gebruik moet worden gemaakt van het netwerk aan 
 professionele zorgverleners rond de zieke partner (bijvoorbeeld ziekenhuis, specialisten, 
thuiszorg) bij het bereiken van de mantelzorger.

Ze [de professionals] zijn er niet in geschoold om te denken: er zit een mantelzorger bij. In het 
aanvraagformulier bijvoorbeeld staat pas op de laatste pagina iets over de mantelzorger. Het 
zit nog niet zo tussen de oren, niet in het systeem.

Zij pleiten voor een proactieve aanpak door hulpverleners. De hulpverlener kan dan 
met de mantelzorger de mogelijke vormen van ondersteuning bespreken. De experts 
beamen dat de aanpak waarbij een casemanager of zorgtrajectbegeleider de mantel
zorger actief benadert goed werkt. Zo’n casemanager kan de mantelzorger stimuleren 
om hulp te zoeken en kan de weg wijzen in de hulpverlening. De medewerkers van de 
steunpunten zeggen dat er een grote behoefte is aan een vaste contactpersoon bij wie de 
mantelzorger voor alles terecht kan.2 Het is dan zaak dat deze contactpersoon een lang
durige relatie met de mantelzorger opbouwt zodat er een vertrouwenbasis ontstaat.

De experts constateren dat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg een belangrijk probleem 
vormt. Deze laat volgens hen te wensen over. Zolang de opvangmogelijkheden kwali
tatief onder de maat zijn, zal het moeilijk zijn om de mantelzorger zover te krijgen hier 
gebruik van te maken. Een van de aanwezigen trekt een parallel met de kinderopvang.

De kwaliteit van de zorg, dat is een probleem. Ik laat mijn kinderen ook pas opvangen als de 
kwaliteit goed is. Dat doet een mantelzorger ook.

In de discussie komt ook de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) aan de orde. 
De experts zien zowel positieve als negatieve effecten van deze wet. Door de Wmo is de 
mantelzorgondersteuning ook op lokaal niveau in het vizier gekomen. De Wmo heeft 
echter ook tot bureaucratie en versnippering van de ondersteuning geleid. Hierdoor ont
staan bijvoorbeeld problemen als mantelzorgers verhuizen naar een andere gemeente.

De experts benadrukken het belang van lotgenotencontact. Ze hebben zelf de ervaring 
dat lotgenotencontact heel positief kan werken voor mantelzorgers en vinden dat hier in 
het beleid extra op ingezet moet worden.
Kinderen worden nauwelijks ingeschakeld door mantelzorgers, zo constateren de 
experts. Ze vinden dat het überhaupt moeilijk is om greep te krijgen op de familie
relaties van de mantelzorgers. Dit probleem is nog groter als het om allochtone families 
gaat. Vrijwilligers kunnen volgens de experts een belangrijke rol spelen in de onder
steuning van mantelzorgers, bijvoorbeeld door een middagje op te passen.

Problemen die volgens de experts heel moeilijk zijn op te lossen worden gevormd door 
de zorgmijders en het feit dat op het terrein van de mantelzorg niemand zich probleem
eigenaar voelt. Consulenten komen met verschillende voorbeelden van situaties met 
zorgmijders en de dilemma’s die daarmee samenhangen.

Ik kom bijvoorbeeld situaties met huiselijk geweld tegen. Dat is een complex gebeuren. Ben 
ik dan de persoon? Kan ik ze doorverwijzen? Willen mensen überhaupt dat er iets verandert? 
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Sommige mensen willen in hun eigen shit blijven zitten omdat ze de stap niet durven zetten 
naar een nieuwe situatie. Ik zag het als mijn verantwoordelijkheid om het op te lossen, maar 
er zit ook een zorgmijder in. Het is dan de mantelzorger die niet expliciet de vraag heeft ge-
steld. Balanceren, wat mag ik, wat moet ik? Waar liggen mijn verantwoordelijkheden?

Tot slot waarschuwen de experts voor de gevolgen van eventuele bezuinigingen. Die 
kunnen voor de belaste mantelzorgers desastreus zijn. Ze wijzen erop dat mantelzorgers 
de samenleving een hoop kosten besparen door hun partner thuis te verzorgen en geen 
appel te doen op bijvoorbeeld verpleeghuiszorg. De uitval van mantelzorgers door over
belasting zal uiteindelijk leiden tot kostenverhogingen (verpleeghuiszorg voor de zieke 
partner, ziektekosten voor de mantelzorger zelf ).
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Onbegrip en bureaucratie

Mijn man was 50 jaar toen hij vrij kort achter elkaar enkele herseninfarcten heeft gehad, het is 
ook kantje boord geweest. Een arts gooide op een avond de hele toekomst over me heen. Ze 
zei, en dat snijdt door je ziel heen: ‘Hij is niet dement. Maar u moet wel rekening houden met 
het feit dat u altijd in de buurt van uw man moet blijven.’ Dat is boven in mijn hoofd ingeslagen 
als een bom. Maar het zal ze, heel grof en een beetje plat gezegd, worst zijn hoe jij je verder 
voelt. Op een gegeven ogenblik komt mijn man dan eerst eens per twee weken een dag thuis; 
dan komt hij een weekend thuis tot helemaal in eind jaren negentig. Ik zeg wel eens, en dat 
klinkt heel zwaar: ‘Je hebt levenslang.’ Maar dat is gewoon zo. En je doet het met liefde. Dat is 
zeker zo. Er zijn genoeg mensen geweest die tegen me zeiden: ‘Ja, misschien was het allemaal 
rustiger en beter geweest als hij direct was overleden.’ Dat krijg je ook te horen. En: ‘Waarom 
ga je niet scheiden?’ De medeomgeving snapt er eigenlijk helemaal niets van. Dat was zeker in 
die periode niet, maar dat is nu nog zo.

Het meest belastende is zijn grote karakterverandering. Want ik heb mijn man niet meer. Het 
is de man niet meer zoals die was, totaal niet. Er komt heel veel negativiteit aan te pas en dat 
werd steeds erger. Verbaal ging ik er gewoon helemaal kapot aan, want hij gooide zoveel over 
mij heen. Die negativiteit is eigenlijk een vorm, zo wordt het toch wel een beetje ingevuld, van 
zijn eigen onmacht. Hij is natuurlijk afhankelijk van mij. Hij zegt: ‘Daar ben ik mooi klaar mee 
dat ik afhankelijk van jou ben, want je bent altijd te laat, nooit op tijd en dit deugt niet en dat.’ 
Dan zei hij wel eens: ‘En ik heb me altijd te barsten gewerkt, jij hebt nooit gewerkt en daardoor 
heb ik een herseninfarct gekregen.’ Dat werd dan ook nog op je bord gelegd. En dan zegt de 
dokter: ‘Dat moet maar van je rug af laten glijden, je weet dat hij dat niet zo meent en dat hij 
niet eens weet wat hij zegt.’ Dat is in wezen wel zo, want na een uur is hij het kwijt. Maar ik niet. 
Ik bedoel: dat vreet aan je.

Maar uiteindelijk gingen die stukken negativiteit verbaal heel ver. Hij zei: ‘Je bent het 
doodschoppen niet waard en je bent een k-wijf en je bent...,’ totdat hij ook, en dat is ook 
gewoon de druppel geweest, toch wel agressief werd. Het is toen twee keer voorgekomen dat 
hij op afstand een hamer in zijn hand had. En dan later zei ik tegen hem: ‘Was je dat nu echt 
van plan?’ En dan zei hij: ‘Ja hoor, volgende keer pak ik een mes.’ Je weet totaal niet wat je erbij 
moet invullen. Eén keer pakte hij echt een mes van het aanrecht. Zo kwaad als hij toen was, 
heb ik hem nog nooit eerder gezien. Toen ben ik ook echt heel erg bang geweest. Ze zeggen 
wel eens ‘de ogen puilen uit zijn kop’, maar dat was ook echt zo. En hij drukte me ook tegen de 
radiator in de keuken aan. Op een gegeven moment is dat over en voorbij. Hij sloft hier weer 
naar binnen toe. Hij gaat wat lezen of hij zet de televisie of de radio aan. Ja, wat moet je verder 
op dat moment? Je kunt er totaal niets mee. Later heb ik het tegen onze kinderen verteld, 
die waren een beetje boos op me dat ik het niet gelijk ’s avonds verteld had. De kinderen 
zeiden toen: ‘Ja, dit kan zo niet langer’. Toen is wel langzamerhand een balletje gaan rollen en 
uiteindelijk woont hij nu in een zorgwoning. En nu is het zover dat hij het er goed naar zijn zin 
heeft. Na tweeënhalf jaar heb ik het er nog steeds emotioneel slecht mee, het is erg dubbel.
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Je hebt met zo veel instanties te maken. Dus al die wegen moet je eerst bewandelen en dat is 
nu nog de situatie. Al die instanties waar je mee te maken hebt, dat nekt me. Ja, ik zeg wel eens: 
daar word je gek van. De hele papierwinkel eromheen is gigantisch. Zo ben ik bijvoorbeeld 
vanaf het begin van 2008 al bezig om huursubsidie aan te vragen voor mijn man, omdat hij 
daar woont. Om een lang verhaal kort te maken, tot op de dag van vandaag heb ik dus nog 
geen antwoorden van de belastingdienst. En daar word ik dan zo kwaad over. En je belt en 
je belt. Dat is het enige wat je kunt doen, want je kunt geen bezwaarschrift indienen. De 
formulieren raken zoek. Die had ik naar een antwoordnummer gestuurd dat boven aan een 
brief staat. Dan zeggen ze: ‘Ja, mevrouw dat moet u niet doen, want dan raken ze weg en dan 
kunnen we ze niet meer traceren.’ Ik zeg: ‘Kan ik naar een inspecteur toe? Kan ik een afspraak 
maken?’ Dat kun je niet eens. Dit is dan slechts een onderdeel van de gigantische regelberg.

Mijn man heeft in zijn indicatie een stuk ondersteuning en begeleiding meegekregen. Vorig jaar 
werd vanuit Den Haag het besluit genomen, we gaan dat overal vanaf halen. Je wordt gebeld. 
Je mag je hele verhaal doen in een half uur of drie kwartier tijd. Dan zegt zo een mevrouw 
al: ‘Ik denk wel dat het eraf gehaald wordt.’ En inderdaad de volgende dag word ik gebeld: 
‘Ja hoor, het is eraf gehaald.’ Ik zeg: ‘Nou, daar ben ik dus allesbehalve blij mee.’ En een dag 
later rolden de papieren al kant en klaar weer van de indicatiecommissie in onze brievenbus. 
Dan zeg ik: die hebben allang klaargelegen, want anders gaat het niet zo vlot. En dan kun je 
dus bezwaarschriften indienen. Dat moet je wel. Dat is weer zo een traject dat je dan weer 
helemaal moet doorlopen.

Puur gebaseerd op mijn antidepressiva-medicatie kreeg ik huishoudelijke hulp toen mijn 
man thuis woonde. Want men zegt: je bent gezond, dus je moet het maar kunnen. En zoals de 
situatie nu is, met de ondersteuning die ik dan zelf nog extra heb, wordt er ook gezegd: zorg dat 
je bij een instelling met psychologische zorg en begeleiding voor jezelf blijft lopen, want anders 
raak je dat en de mantelzorgmakelaar ook kwijt. Ik moet in april weer op herindicatie en hoe zij 
dat opnieuw gaan invullen is ook nog maar de vraag.

De bureaucratie en de contacten met instanties is een van de grootste problemen. Bovendien 
is de zorg eigenlijk helemaal niet bekend met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dan 
komen ze maar eens in de week in plaats van twee keer en dan zeggen ze: ‘Ja, uw man vindt 
het goed zo.’ Dan denk je dus: jullie snappen er, heel grof gezegd door mij, geen barst van. ĺk 
vind het niet goed zo, en ik houd het niet vol want ik neem die werkzaamheden dan zelf over. 
Ik zeg: ik kan dit niet meer, ik ga er zo aan onderdoor. Ik cross weer op mijn fiets heen en weer, 
met de was enzovoorts. Uiteindelijk wordt er dan een schat van een hulp op gezet, een meisje 
van een jaar of twintig. Ze zegt: ‘Ik maak de afspraken met hem en hij komt ze niet na.’ Dat is 
voor mij gesneden koek want dat is een stuk van zijn ziektebeeld. Dus op een gegeven moment 
ben ik weer in die telefoon geklommen en ik zeg: dat meisje wordt zomaar bij hem neergezet, 
totaal onwetend hoe de situatie is. En daar maak ik me dan zo verschrikkelijk boos over. ‘Ik 
vind dit zo verschrikkelijk slecht, jullie moeten zo iemand voorbereiden.’ Ik ben dan op een 
gegeven moment ook zover dat ik bijna ben doorgedraaid. Je bent daar continu mee bezig. En 
onze kinderen maken zich nu ook grote zorgen toch wel om mij. Ze zeggen ook altijd tegen mij: 
‘Mam, laat het dan maar in de soep lopen.’
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7 Conclusies

7.1 Beleving en belasting van de mantelzorger

Beleving van de mantelzorg
Deze rapportage gaat over mantelzorgers van partners. Er zijn acht groepsgesprekken 
gevoerd met in totaal 53 mensen die hun partner verzorgen. Daarnaast zijn negen indi
viduele interviews afgenomen. De geïnterviewden hebben bijna allemaal met grote 
vanzelfsprekendheid de zorg voor hun zieke partner op zich genomen, ondanks dat dit 
hun leven ingrijpend heeft veranderd. De belangrijkste verandering lijkt het kleiner 
worden van de leefwereld. De leefwereld gaat zich beperken tot de woning die men met 
de partner deelt. Het korter wordend tijdsperspectief wordt een leven bij de dag. De 
deelnemers aan het onderzoek helpen uit loyaliteit met de partner, maar ook omdat het 
in hun ogen zo hoort: je laat je zieke partner niet in de steek. Als de omgeving (vrienden, 
familie, zorgverleners) bijvoorbeeld over opname in een verpleeghuis begint, ervaart de 
mantelzorger dit dan ook als uiterst kwetsend.

De beleving van de mantelzorger blijkt tussen twee uitersten te variëren. Aan de ene kant 
staan de mantelzorgers die de situatie hebben geaccepteerd. Bijvoorbeeld doordat zij het 
eigen welzijn in de gaten houden, zorgen voor een eigen leven naast dat van helper, de 
weg zoeken naar hulp en hulpmiddelen en van deze ondersteuning goed gebruik maken. 
Aan de andere kant zijn er de mantelzorgers die er alleen voor staan. Zij voelen zich in de 
steek gelaten, zijn daardoor en door het ongunstige lot boos en verdrietig, sluiten zich 
af en vragen geen hulp. Deze mantelzorgers verkeren in een isolement en zijn 24 uur 
per dag bezig met helpen. In de portretten zijn deze uitersten van de ontspannen en de 
 beklemmende situatie terug te zien.

Draaglast
Waar mantelzorgers zich precies bevinden tussen de twee uitersten wordt bepaald door 
hun draagkracht en draaglast. Een bepalende factor in de draaglast is de aard van de 
aandoening: mantelzorgers van wie de partner geestelijk minder valide is, zoals demen
terenden en mensen met een ernstige hersenbeschadiging, ervaren de zorg als zwaar. In 
zekere zin hebben ze hun partner verloren: de relatie is in hun beleving niet langer gelijk
waardig en ze kunnen hun zorgen niet meer delen met degene die het meest nabij is.
Ook de levensfase waarin de mantelzorger zich bevindt is van grote invloed. Voor een 
jongere mantelzorger is het moeilijker om de zorgsituatie te accepteren. De ziekte van de 
partner verandert beider toekomstperspectief dramatisch. Als er opgroeiende kinderen 
zijn, moet de mantelzorger schipperen tussen de belangen van de zieke partner en die 
van de kinderen. Niet zelden leidt dat tot opvoedingsproblemen en verstoringen in de 
relatie met de kinderen. Oudere mantelzorgers zien de zorgsituatie vaker als een prijs 
van de ouderdom in een leven dat zij als voltooid beschouwen.
Andere tegenslagen in het leven vergroten de draaglast, zoals verlies van gezondheid of 
een sterke achteruitgang in inkomen.
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Draagkracht
Mantelzorgers verschillen natuurlijk van elkaar in draagkracht. Sommigen kunnen de 
situatie beter aan dan anderen. Sociaal kapitaal, besloten in de manier waarop mensen 
omgaan met een zware zorglast, in een sociaal netwerk dat steun kan bieden, in een 
redelijk inkomen en in een goede eigen gezondheid, bepaalt de draagkracht. Uit de ver
halen blijkt dat mantelzorgers die zich persoonlijk ontwikkelen door eigen activiteiten 
te ontplooien hun draagkracht vergroten.

Belasting van de mantelzorger
Uit kwantitatief onderzoek is bekend dat de intensiteit van de hulp een van de belang
rijkste factoren is die de belasting van mantelzorgers bepalen (De Boer et al. 2009). Uit 
dit onderzoek blijkt dat daarnaast vooral verlieservaringen de belasting doen toenemen.
Als aan de mantelzorgers gevraagd wordt wat de zorg voor de zieke partner zwaar maakt, 
dan komt als eerste naar voren dat ze de regie over hun eigen leven zijn kwijtgeraakt. 
In hun beleving worden ze geleefd door hun partner. De mantelzorger heeft zijn eigen 
 activiteiten zoals werk, hobby’s en sociale contacten grotendeels moeten opgeven, zeker 
als de zorgbehoefte wisselend en onvoorspelbaar is of als de partner niet alleen gelaten 
kan worden. De mantelzorger is dan vrijwel aan huis gekluisterd.
Daarnaast is er het verlies van de partner als maatje, als degene met wie de zorgen kun
nen worden gedeeld. Dit gebeurt vooral als de hulpbehoevende geestelijk achteruit 
gaat of is gegaan, waardoor er geen gelijkwaardige verhouding tussen de partners meer 
bestaat.
Veel mantelzorgers hebben sociale contacten verloren en daarmee een klankbord. In alle 
groepsgesprekken is de klacht geuit dat vrienden en familie het laten afweten en nauwe
lijks meer langskomen. Een aantal mantelzorgers stopte vanwege de zorgtaak (tijdelijk of 
permanent) met werken, hobby’s en andere sociale activiteiten. Het verlies aan contac
ten leidt soms tot sociaal isolement en een gevoel van eenzaamheid.
Mantelzorgers ervaren ook een tekort aan waardering. Zo hebben ze het gevoel dat hun 
omgeving weinig begrijpt van de moeilijke situatie waarin ze verkeren. Ze voelen zich 
vaak onbegrepen door instanties en hulpverleners. Ze vinden ook nogal eens dat hun 
taak door de overheid wordt ondergewaardeerd.
Ten slotte is er het verlies aan zekerheid. De toekomst is ongewis en boezemt angst in. 
Vragen als ‘hoe lang houdt de partner het nog?’ en ‘hoe lang houd ik het nog vol?’ spelen 
vaak door het hoofd. Ze leiden tot een leven bij de dag, nogal eens zonder contact met de 
buitenwereld en zonder toekomstperspectief.

Samengevat vinden de meeste mantelzorgers die we spraken dat ze door de zorg voor 
hun partner heel veel hebben moeten inleveren op de kwaliteit van hun leven. Vakantie 
en uitjes zijn zeldzaam geworden omdat de partner niet meer van huis weg kan en er 
geen opvang is als de mantelzorger alleen weg wil.
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7.2 Wel of niet hulp zoeken

Men zou gezien de negatieve beleving en hoge belasting verwachten dat mantelzorgers 
van zieke partners op zoek gaan naar steun. Ze doen dit vaak niet omdat ze een twee
slachtig gevoel hebben over de hulp van anderen. Mantelzorgers zijn er ten eerste van 
overtuigd dat ze het beste zelf en thuis voor de partner kunnen zorgen. Enerzijds vloeit 
dit voort uit loyaliteit met de zieke partner: deze is het zwaarst getroffen en wil niets 
liever dan door de eigen partner verzorgd worden. Anderzijds speelt ook het negatieve 
imago van professionele zorg (thuiszorg, verpleeghuis, dagopvang) een rol. In de tweede 
plaats is er de angst dat de professionele hulpverlening de regie van de mantelzorger 
overneemt en stuurt in een richting die de mantelzorger en zijn of haar zieke partner 
niet willen (bijvoorbeeld opname in een verpleegtehuis of dagopvang). Ten derde heb
ben de meeste mantelzorgers er moeite mee hulp te vragen aan familie of bekenden. Ze 
willen de kinderen niet belasten met de zorg voor een ouder en hebben het gevoel om 
een gunst te vragen als ze een beroep doen op familie of buren. Er zijn ook kinderen die 
zich teruggetrokken hebben omdat ze omdat zij de situatie thuis niet meer aan konden. 
Ten vierde willen sommige zieke partners geen hulp inschakelen, bijvoorbeeld omdat ze 
geen vreemden in huis willen of bang zijn de regie kwijt te raken.

Mantelzorgers merken dat familie en vrienden zich moeilijk kunnen verplaatsen in de 
belasting en de emotionele stress die ze ervaren. Ze dragen zelf bij aan het onbegrip. 
Aangeven dat de last te zwaar is, wordt al gauw gezien als zeuren en klagen. De buiten
wereld betrekken bij de problemen betekent toegeven dat de situatie ernstig is. Soms 
bagatelliseert de zieke partner zelf de ernst. De mantelzorger is geneigd daar in mee te 
gaan, deels om de partner te bevestigen in zijn of haar eigenwaarde, maar ook omdat het 
nou eenmaal prettiger is de situatie niet al te negatief in te zien. Mantelzorgers maken 
liever de indruk sterk te zijn en de situatie goed aan te kunnen. Zo versterken ze zelf hun 
isolement.
Mantelzorgers zijn dus terughoudend met hulp vragen. Alleen in acute situaties, als 
ze zelf ziek worden of als de toestand van de partner verslechtert, vragen zij hulp zoals 
(extra) thuiszorg of tijdelijke opname van de partner in een verpleeghuis.

Coping
Veel mantelzorgers uit ons onderzoek geven te kennen dat zij het zwaar vinden om voor 
de partner te zorgen. Ze zijn bang vroeg of laat de zorg niet meer aan te kunnen. Dit 
geldt het sterkst voor mantelzorgers met partners die geestelijk minder valide zijn (een 
meerderheid in de groeps en individuele gesprekken). Ze vinden het echter moeilijk 
aan te geven welke vorm van ondersteuning ze nodig hebben om uitval te voorkomen. 
Dit komt doordat ze vooral behoefte hebben aan zaken die bijdragen aan hun kwaliteit 
van leven en die behoefte haaks lijkt te staan op het belang van de zieke partner. Uit de 
groepsgesprekken blijkt namelijk dat het belang van de partner voor gaat en de mantel
zorger zich wegcijfert.
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Door zich weg te cijferen voor de zieke partner en hulp van buitenaf af te wijzen, raken 
deze mantelzorgers, zoals gezegd, in een isolement. Zo raken ze de regie over hun  eigen 
leven kwijt. De best practices in het onderzoek – de mantelzorgers die hun zorglast 
draaglijk vinden en tevreden zijn met de kwaliteit van hun leven – laten zien dat er een 
copingstrategie is die beter werkt. Deze mantelzorgers hebben met elkaar gemeen dat ze 
bewust gekozen hebben voor een eigen leven naast hun taak als mantelzorger. Ze heb
ben een baan of doen vrijwilligerswerk, gaan op vakantie en onderhouden hun  sociale 
contacten. Ze hebben de nodige hulp ingeschakeld om dit mogelijk te maken. Hun 
 argument is dat ze hun taak als mantelzorger alleen volhouden als ze ook een leven voor 
zichzelf hebben. Mantelzorgers noemen als randvoorwaarde voor een bestaan naast hun 
zorgtaken dat er een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning voor hun zieke partner is.

Wie kiest voor professionele hulp moet deze zorg bovendien nog kunnen vinden. Veel 
mantelzorgers zien er tegenop om de bureaucratische molen in te gaan. Men verwacht 
een enorme papierwinkel als men hulp gaat aanvragen. Mantelzorgers die ervaringen 
hebben met verpleeghuiszorg bevestigen dit beeld.

Zorg mijden lijkt een natuurlijke reflex bij mantelzorgers. Toch zijn er verschillen in de 
mate waarin mantelzorgers uiteindelijk hulp zoeken of accepteren. De maatschappelijk 
weerbare (hoger opgeleid, goed geïnformeerd) en actieve (werk, vrijwilligerswerk of 
clubs) mantelzorgers lijken eerder hulp te zoeken of te accepteren dan de minder weer
bare groep.
In de categorie zorgmijders domineren de mantelzorgers die ook maatschappelijk 
minder weerbaar zijn: ze hebben geen betaald werk (gepensioneerden, huisvrouwen, 
arbeidsongeschikten), zijn afhankelijk van een uitkering, verkeren daardoor financieel 
in een moeilijke situatie, en ontplooien weinig activiteiten buitenshuis (vakantie, uitjes, 
vrijwilligerswerk). Deze mantelzorgers hebben weinig kennis van regelingen en moge
lijke hulpvormen. Ze weten niet hoe en waar ze informatie kunnen inwinnen, zijn wei
nig assertief in de communicatie met hulpverleningsinstanties en laten zich makkelijk 
afschepen. Ook hun omgeving attendeert hen niet op regelingen en hulpmogelijkheden.

7.3 Aanbevelingen

Mantelzorger in een vroeg stadium hulp aanbieden
Het is in de eerste plaats van belang te voorkomen dat de mantelzorger van een partner 
in een isolement raakt. Dit betekent dat al in een vroeg stadium gerichte aandacht moet 
worden gegeven aan de mantelzorger die een zware taak op zich neemt. De mantel zorger 
moet bewust gemaakt worden van het belang van een eigen leven en van tijdig hulp 
inschakelen. Dat is lastig, omdat men niet altijd van meet af aan de gevolgen van een 
mantelzorgtaak overziet en deze vaak ook niet wil horen. Knipscheer (2010) heeft het in 
dit verband over de ‘mantelzorgerklem’. Helpers lopen op den duur vast in de zich steeds 
meer opdringende tweestrijd tussen zelf zorgen en zorg overdragen (hetzij door zorg 
extramuraal in te kopen, hetzij door een opname). Door het dwingende karakter van 
toenemende zorg schuiven de eigen grenzen voortdurend op. In zware gevallen, zoals bij 
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de deelnemers aan ons onderzoek, is dan ook bemoeienis gewenst. Belangrijk is om de 
mantelzorger voor te houden dat goed voor zichzelf zorgen een voorwaarde is om goed 
voor de partner te kunnen blijven zorgen.

Het primaat voor de ondersteuning van mantelzorgers ligt bij de gemeente en de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Weinig gemeenten blijken echter de 
 mantelzorgondersteuning helemaal op orde te hebben; slechts 3% heeft alle basis
functies mantelzorg goed voor elkaar (Duijvensteijn 2010). De evaluatie van de Wmo 
leerde bovendien dat er een aanzienlijke onvervulde vraag naar ondersteuning bestaat 
(De Klerk et al. 2010). Het is niet bekend of gemeenten preventief (dan wel reactief ) man
telzorgbeleid voeren. Onduidelijk is bijvoorbeeld in welke mate gemeenten zich richten 
op de doelgroep van deze rapportage, namelijk mantelzorgers die zo’n zware taak heb
ben dat overbelasting en gezondheidsschade in potentie leiden tot uitval.
Overigens is men te laat als eenmaal van overbelasting sprake is: hulp baat dan niet 
meer, al voelt de mantelzorger zich wel gesteund (Timmermans en De Boer 2009). Het is 
ook de vraag in hoeverre de overheid zich kan bemoeien met wat er ‘achter de voordeur’ 
gebeurt en of men mensen hulp mag opdringen. ‘Welzijn nieuwe stijl’ bepleit bemoei
zorg (Bussemaker 2009): je gaat indien nodig direct op de problemen af.3 Het lijkt er 
echter op dat mantelzorgers niet betutteld willen worden; te veel bemoeienis met de 
mantelzorg wordt niet gewaardeerd. Dit is althans af te leiden uit de reacties van som
mige mantelzorgers uit dit onderzoek; velen roepen geen professionele hulp in omdat zij 
denken dat professionals zich te veel gaan bemoeien met de zorgsituatie en de mantel
zorg. Het is dan ook van belang mantelzorgers op de juiste wijze aan te spreken. Of zoals 
Morée het al in 1996 formuleerde: ‘Willen juist die overbelaste mantelzorgers met een 
weerstand tegen hulp toch ondersteuning accepteren, dan vergt dit de opbouw van een 
vertrouwensrelatie en een omzichtige benadering.’
Probleem is natuurlijk hoe men mantelzorgers die overbelast dreigen te raken vroeg
tijdig op het spoor komt. Dat kan eigenlijk niet zonder het aanbod van voorzieningen en 
de toegangsregels te vergroten en verbeteren. Daarop wordt hierna ingegaan.

Betere beschikbaarheid van en toegang tot zichtbaar goede hulp
Hoewel mantelzorgondersteuning onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, 
zou ook de rijksoverheid maatregelen kunnen treffen. De door ons onderzochte groep, 
mantelzorgers van partners, valt onder de regels van de gebruikelijke zorg. De indicatie
wijzer van het Centrum Indicatiestelling Zorg (ci z) bevat richtlijnen voor het onderzoek 
naar overbelasting van deze mantelzorgers. Volgens deze richtlijnen is van overbelasting 
pas sprake als de helper gezondheidsproblemen heeft gekregen, zoals hoge bloeddruk, 
slapeloosheid of neerslachtigheid (ci z 2010). Ondersteuning door de professionele 
zorg moet echter juist worden ingeschakeld voordat gezondheidsschade optreedt 
( Timmermans et al. 2005).
Ook andere drempels naar de hulpverlening kunnen verlaagd worden. Naast positieve 
ervaringen zijn er ook veel verhalen van mantelzorgers over bureaucratie, de lappen
deken van voorzieningen en onderling slecht communicerende instanties. Uit eerder 
onderzoek kwam ook al naar voren dat mantelzorgers niet tevreden zijn over het regelen 
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en verkrijgen van en onderhandelen over ondersteuning (De Boer en Van Campen 2009). 
Onze studie laat daarnaast zien dat het negatieve beeld van voorzieningen een drempel 
opwerpt om hulp te zoeken: velen zijn bang in de bureaucratische molen te komen en 
stellen hulp aanvragen daarom uit.

Voor de acceptatie van hulp is eveneens van belang dat de kwaliteit van die hulp goed 
is; ook het kwaliteitstoezicht is een rijkstaak. Deze studie bevestigt het idee dat man
telzorgers de zorg voor hun zieke partner niet zo snel overdragen omdat zij denken dat 
de hulpverlening te wensen overlaat. Het beeld van het verpleeghuis bij mantelzorgers 
is dat bewoners verstoken zijn van elke vorm van privacy, dat er te weinig personeel is 
en dat er niets met bewoners wordt gedaan. Dit zijn trouwens ook de kritiekpunten die 
opgenomen ouderen zelf noemen (Den Draak 2010). Hoewel tehuisbewoners over het 
algemeen tevreden zijn over het tehuis en de zorg, zijn ze niet tevreden over de tijd en 
aandacht die het personeel voor hen heeft. Verpleeghuisbewoners ervaren daarnaast een 
gebrek aan privacy en autonomie.
Wat betreft de thuiszorg melden mantelzorgers dat er nauwelijks tijd is voor hulp
behoevenden, dat het onzeker is wanneer het personeel komt, dat er steeds andere 
 verzorgsters langskomen en dat de aanvraag een enorme rompslomp geeft.
Ook hier is de beeldvorming van invloed op het accepteren van hulp: vooral de 
 verpleeghuiszorg, maar ook de thuiszorg, heeft een negatief imago. Wellicht speelt de 
berichtgeving in de media over personeelsgebrek, bezuinigingen en ‘pyjamadagen’ in 
verpleeghuizen een rol. Veel burgers menen dat de kwaliteit van de zorg slecht is of ach
teruit gaat.
Overigens is de zorgsector zelf ook negatief. Uit de Gezondheidszorgmonitor 2009 
blijkt bijvoorbeeld dat zorgverleners niet tevreden zijn over de kwaliteit van hun werk. 
De meerderheid vindt ook dat het werk er de laatste jaren niet leuker op is geworden. Zij 
zijn in de loop van de tijd minder trots geworden op de organisatie waar zij voor werken 
(Newcom Research & Consultancy 2009).
Afgaande op de ervaringen van de mantelzorgers is het negatieve beeld van de thuiszorg 
niet altijd terecht, maar dat van de verpleeghuiszorg vaak wel. Pas als de zorg zichtbaar 
goed is zal de mantelzorger overwegen deze te accepteren.
Extra aandacht is nodig voor mantelzorgers die zich inzetten om tehuisopname van de 
hulpbehoevende te voorkomen. Soms is verhuizing namelijk onvermijdelijk, bijvoor
beeld naar een kleinschalige woonvorm met alle noodzakelijke professionele zorg. 
Helaas is er nog steeds een tekort aan dit soort woningen (zie ook De Boer et al. 2009). 
Soms ook is kleinschalig wonen niet geschikt of beschikbaar. Hoewel een beslissing 
tot tehuisopname pijnlijk is, kan men de overgang wel soepel(er) laten verlopen, bij
voorbeeld door mantelzorgers en hun hulpbehoevenden van te voren mee te nemen 
naar de zorginstelling om te wennen (zie Van den Klinkenberg en Willemse 2009). Maar 
minstens zo belangrijk is het proces na verhuizing. Er zijn familieleden die het gevoel 
hebben dat zij moeten stoppen met zorgen zodra hun partner is opgenomen; dit gevoel 
is eenvoudig weg te nemen door hen vanaf het moment van opname te betrekken bij 
het dagelijks leven van de bewoner. Uit recent onderzoek weten we dat veel naasten van 
opgenomen familieleden een substantieel deel van de zorg op zich nemen (Broese van 
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Groenou 2010). Gemeenten zijn al wel druk bezig nieuwe vormen van ondersteuning 
voor mantelzorgers thuis te ontwikkelen. Maar de tehuizen vallen niet binnen hun werk
gebied en niet alle zorginstellingen hebben oog voor de positie van de mantelzorger 
(Royers 2009). Het vergroten van de bekendheid van de inzet van mantelzorgers in instel
lingen is een mogelijkheid om die betrokkenheid te verbeteren.

Preventief mantelzorgbeleid betekent niet alleen een positief imago van voorzieningen 
en voldoende, kwalitatief goede zorgalternatieven. Er zijn nog andere manieren om 
mantelzorgers in een vroeg stadium te bereiken (zie bijvoorbeeld Van Lier et al. 2010). 
We gaan daar hierna op in.

Medische dienstverleners
De mantelzorgers uit dit onderzoek vinden dat zij weinig worden opgemerkt door medici 
in de eerste en tweedelijnszorg; medici kijken vooral naar hun patiënt, de ontvanger 
van mantelzorg. Aandacht van artsen voor de mantelzorger is echter gewenst, want 
anders dan de mantelzorger weten zij vaak wat de helper te wachten staat. Ook zouden 
artsen, juist omdat ze de hulpbehoevende geregeld zien, kunnen nagaan of de mantel
zorger het nog trekt. Dat is ook in het belang van de patiënt. Het is niet de bedoeling dat 
artsen mantelzorgers gaan begeleiden, maar wel dat ze hun problemen opmerken en 
begeleiders inschakelen door goede doorverwijzing. Een voorbeeld van begeleiding is 
als in het ziekenhuis een ongeneeslijke en dodelijke ziekte wordt geconstateerd; hulp
behoevende en mantelzorger krijgen dan vaak begeleiding aangeboden. Met begeleiding 
hoeft niet gewacht te worden tot overbelasting dreigt. Huisartsen van ouderen hebben al 
een signaleringsrol gekregen; zij kunnen hierin getraind worden (nhg 2009).
Begeleiders zijn er niet alleen in het ziekenhuis of bij de huisarts. In sommige gemeen
ten worden bij mantelzorgers van dementerenden zogenoemde zorgtrajectbegeleiders 
ingezet. Ook zijn er begeleiders die werkende mantelzorgers helpen met ondersteuning 
vinden om de combinatie mantelzorg en arbeid mogelijk te maken. Begeleiding lijkt een 
zwaar middel, zeker in een tijd dat op de professionele begeleiding wordt bezuinigd. 
Maar in dit onderzoek gaat het om mantelzorgers met een zware taak: mensen die door 
hun inzet opname in een kostbare voorziening als een verpleeghuis of psychiatrische 
instelling voorkomen. Valt de mantelzorger uit, dan is opname onvermijdelijk. Dit alleen 
al rechtvaardigt investering in de mantelzorger. Begeleiders kunnen mantelzorgers 
informeren over mogelijkheden om hun taak te verlichten en kunnen hen helpen die 
voorzieningen te verkrijgen.

Netwerk
Preventieve ondersteuning richt zich niet alleen op de hulpbehoevende, de medische 
dienstverlener en de begeleider, maar ook op het sociale netwerk. Het doel is contact 
te leggen met mantelzorgers en hun sociale omgeving. De groepsgesprekken laten 
zien dat mantelzorgers van partners weinig steun krijgen vanuit hun sociale net
werk. Familie en vrienden laten het vaak afweten. Kinderen worden maar heel weinig 
betrokken in de zorg voor de zieke ouder. Hoe dat komt is onduidelijk. Het ligt voor de 
hand te veronderstellen dat mantelzorgers hun kinderen niet willen belasten met de 
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 zorgverlening, maar 100% zeker is dat niet. Het kan ook zijn dat de kinderen op afstand 
wonen of zelf al vrij oud zijn, waardoor hun zorgmogelijkheden beperkt zijn. Soms kan 
een netwerk bijeenkomst uitkomst bieden, omdat familie en vrienden dan hun  wensen 
en verwachtingen kenbaar kunnen maken over het verlenen van mantelzorg. Ook 
kunnen dan leden van het netwerk ingeschakeld worden bij de verzorging van de hulp
behoevende partner.
De aandacht voor de rol van het netwerk van hulpbehoevenden is toegenomen door 
de invoering van de Wmo. Mantelzorgers moeten eerder dan voorheen andere mantel
zorgers uit het netwerk inschakelen omdat hulpbehoevenden minder snel een beroep op 
professionele zorg kunnen doen. In sommige gevallen moeten mantelzorgers hiermee 
geholpen worden. Het ligt voor de hand om professionals die al actief zijn in dergelijke 
zorgnetwerken meer oog te laten krijgen voor mantelzorgers en de zorg die zij bieden. 
Dat daar nog een wereld valt te winnen blijkt wel uit het feit dat in de opleiding voor 
verpleegkundigen nauwelijks aandacht is voor het thema mantelzorg. Hier ligt dan ook 
een belangrijke opgave voor de toekomst (Van der Sande 2010).

Mantelzorgers
Ten slot is het van belang mantelzorgers zelf aandacht te geven. Zo waren mantelzorgers 
blij met de groepsgesprekken in het kader van dit onderzoek, omdat zij ervaringen kon
den uitwisselen en wisten dat hun stem gehoord zou worden in de buitenwereld. Het 
verdient dan ook aanbeveling om (groepen) mantelzorgers uit te nodigen om hun scher
pe kritiek te uiten. Dit is niet alleen nuttig voor het beleid maar ook voor de gemoedsrust 
van mantelzorgers.
Lotgenotencontact kan een oplossing zijn voor het isolement en het gebrek aan sociale 
contacten, zo blijkt uit dit onderzoek. Belangrijk is dat dit contact niet te ‘psychologisch’ 
wordt ingestoken. Mantelzorgers zeggen vaak geen behoefte te hebben aan uitwisse
ling van ‘ellende’. Het huidige aanbod, vaak gericht op erkenning en herkenning door 
 ervaringen te delen, kan aangevuld worden met een informatieve kant, bijvoorbeeld 
door sprekers uit te nodigen over bepaalde ziekten of over mantelzorg). Er zijn inmiddels 
goede ervaringen met een dergelijk gecombineerd aanbod, al zullen niet alle mantel
zorgers zich daar door aangesproken voelen.
Ten slotte, veel mantelzorgers zijn door hun isolement ook voor de samenleving weinig 
zichtbaar. Dat valt te verhelpen door meer publieke aandacht aan mantelzorg en man
telzorgers te geven. Te denken valt aan een publiekscampagne (sir e, Postbus 51) over 
 mantelzorg, free publicity en aandacht voor bekende Nederlanders die mantelzorg ver
lenen.
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1 Aanwezig waren: Mirjam Wijgman (Steunpunt mantelzorg Utrecht z o), Wilma Kleijweg (Steunpunt 

mantelzorg IJsselstein), Eugenie Bűhlmann (Steunpunt mantelzorg Den Haag), Judith Alkema 

(Steunpunt mantelzorg Den Haag), Roos Scherpenzeel (Movisie/Expertisecentrum mantelzorg), 

Sytske Stoop (Mezzo), Henk van Lieshout (v ws/dmo), Judith van Male en Gerben Bruins 

(Ferro  Explore!), Alice de Boer en Marion Duimel (scp).

2 Deze uitspraken hebben betrekking op het deel van de mantelzorgers dat de steunpunten mantel

zorg bereikt. Het kan zijn dat andere mantelzorgers andere behoeften hebben.

3 De term bemoeizorg werd bekend door publicatie van het proefschrift van Henselmans (1993). Het 

betreft een vorm van sociaalpsychiatrische hulpverlening die zich voornamelijk richt op de zoge

naamde zorgwekkende zorgmijders, mensen die in slechte omstandigheden leven maar de stap naar 

de reguliere hulpverlening nog niet kunnen of niet meer willen maken.
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Summary

Someone has to do it. Experiences of people who care 
for their partners

How do informal carers set about looking for support, and how do they cope with what 
is objectively a heavy burden of care? This is the central question addressed in this study. 
Supporting informal carers and reducing their burden are high on the Dutch political 
agenda. Of the 3.5 million informal carers in the Netherlands, 450,000 are severely or 
overburdened. At the same time, informal carers make little use of the available support 
services, such as daycare facilities. This study was commissioned by the Dutch Ministry 
of Health, Welfare and Sport to meet a need for more information on four aspects:
– what causes informal carers to feel burdened?
– why does this happen?
– what support would informal carers like?
– when do they call for help?

The information presented in this report is based on individual and group interviews 
with people who are caring for their partners. This group was selected for the study 
because they often provide intensive and complex care, find it to be a heavy burden but 
nonetheless do not readily seek help. During eight group interviews, a total of 53 men 
and women talked about their experiences with caring for their partner. In addition, 
nine individual interviews were conducted. The informal carers were recruited via 
 local informal care support and advisory centres and through Mezzo, the Dutch 
national association for informal carers and voluntary care. The differences between 
informal carers that emerged from the interviews are not representative: the number 
of  carers interviewed is too small for this and the differences too dependent on the 
method of  recruitment and the composition of the groups. Comparison with national 
figures shows that informal carers of partners with psychological or psychiatric issues 
( including dementia) are overrepresented in the group interviews. On the other hand, 
the group interviews do make clear what problems informal carers face, and the quotes 
taken from the interviews can therefore be seen as representative for the situation in 
which they find themselves.

It was notable that the informal carers talked at great length about their situation; their 
accounts were also frequently emotional. They saw their participation in the interviews 
as a way of making their voices heard to policymakers.

Experiences
Informal carers experience their task in very different ways. Some of them are well able 
to cope with the caring situation; they see it as natural to retain control themselves and 
to find their own way through the system of support services. They keep an eye on their 
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own quality of life by pursuing other activities outside the home (such as voluntary work 
or hobbies) in addition to caring for their partner at home. At the other end of the spec
trum are informal carers who experience their care task as a heavy burden. They operate 
in isolation, do not readily ask for help and are not familiar with the available support 
services. Some of them have great difficulty coming to terms with the situation in which 
they find themselves.

Burden
It is known that providing intensive care for a sick partner imposes a heavy burden 
on the carer. It emerged from the interviews in this study that experiencing loss, for 
 example loss of control, increases that burden further. The structure of the informal 
carer’s day is determined entirely by their partner’s illness, robbing the carer of control 
over their own lives. Their relationship with their partner also changes; they say they 
have lost their partner as a ‘companion’. Loss of social contacts is also common. Family 
and friends sometimes abandon them, forcing informal carers and their partners into 
a  position of isolation. On top of this comes loss of understanding and appreciation of 
their situation by the outside world. Informal carers feel they are not understood by fam
ily or by the authorities. Finally, there is the uncertainty about the future, for example as 
regards how the illness of the carer’s partner will progress and how long they will be able 
to cope with caring for them.

Need for support
The need for help was also discussed in the group sessions. Most informal carers find it 
difficult to state precisely what or which support service they need. What they do know 
is that they want a better quality of life, such as rest, looking after themselves, breaking 
out of the routine, having time to themselves. These wishes are however diametrically 
opposed to the interests of their sick partner, because giving in to those desires would 
mean handing over the care to someone else, if only temporarily.

Asking for help
Avoiding care input from outsiders appears to be a natural reflex among informal carers. 
This is due in part to their belief that only they can provide the best care for their part
ner; they are also afraid that professionals will take over control (for example pushing 
them towards a nursing home admission which they do not want). Others find it difficult 
to burden their children with looking after a sick parent. There are wide differences in 
the degree to which the carers who participated in the survey ultimately received help. 
There were some ‘help avoiders’ in the group sessions, people who are not very socially 
resilient, who do not accept help and who want to do everything themselves. Others 
adopt a very different attitude to support services; they accept that they will need help 
at some point, gather the necessary information and arrange for the help they need. 
They do however set the condition that highquality care must be available for their sick 
 partner.
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The conclusion of this publication describes how the support for informal carers could 
be improved in the future. The most important suggestion is that informal carers be 
encouraged to lead their own lives alongside their care task. Work, hobbies and social 
contacts are important in avoiding isolation. 

Another key conclusion from the interviews is that help and support need to be offered 
at an early stage. Many people who are caring for their partners are very reticent in ask
ing for help. Family and friends are involved in the informal care to only a very limited 
extent. It is only in cases of extreme need, if the carers themselves become ill or if the 
health of their partner deteriorates, that they seek professional support.
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