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Voorwoord 

Na tien weken onderzoek te hebben gedaan naar het welzijn van mantelzorgers en de 
samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionele organisaties, kunnen wij 
eindelijk ons adviesrapport aan u presenteren. Deze periode is voor ons beiden erg leerzaam 
geweest en we zijn ons ervan bewust dat dit niet mogelijk geweest zou zijn zonder de hulp van 
onze vier begeleiders bij Initiatiefgroep Van Onder Op: Hans Acherman, Jan de Bruijn, Margo Lak 
en Jacqueline Rodenburg. Deze mensen hebben ons begeleid met het hele onderzoeksproces van 
het leveren van geïnteresseerde mantelzorgers tot een gesprek met de wethouder. 

Onze dank gaat ook uit naar alle mantelzorgers die bereid waren om tijd vrij te maken voor een 
interview. Zonder deze mensen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

Als laatst willen wij Movisie en Vilans bedanken voor de steun bij het schrijven van het rapport.

Wij hopen met dit onderzoek een steentje bij te dragen aan het grotere ‘In voor Mantelzorg’ project. 
Mantelzorgondersteuning kan en móet beter. En dat is waar wij ons niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst voor blijven inzetten.

Wij wensen u veel leesplezier!

Demi van de Beek
Mike van Rijswijk 
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Managementsamenvatting 

In dit rapport wordt toegelicht hoe er onderzoek is gedaan naar het welzijn van de mantelzorgers 
en de samenwerking tussen professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers 
in de gemeente Leusden. De opdrachtnemers zijn Demi van de Beek en Mike van Rijswijk, twee 
studenten van de Hogeschool Utrecht. De twee studenten hebben deze opdracht aangenomen van 
de initiatiefgroep Van Onder Op te Leusden. Naar aanleiding van een eerder onderzoek 
(QuickScan) en de deelname aan het landelijk onderzoek ‘In voor Mantelzorg’ is er een 
vervolgonderzoek opgezet in samenwerking met Movisie en Vilans. Sinds 2015 zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van overheidstaken omtrent zorg. De doelstelling van het 
onderzoek is om in kaart te brengen hoe de zorgprocessen en de samenwerkingen tussen 
professionals, vrijwilligers en mantelzorgers verlopen.

In het onderzoek worden deze onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van kwalitatief 
onderzoek. Er zijn in totaal 32 mantelzorgers en 3 professionals geïnterviewd. In de bijlage is het 
interviewschema opgenomen.
In het rapport worden er 3 thema’s uitgelicht. De rol van de mantelzorger, de rol van de 
professional en de rol van professionele organisaties en overheid. In het thema “de rol van de 
mantelzorger” kwam duidelijk naar voren dat de mate van assertiviteit een belangrijke rol speelt 
bij het aanvragen en verkrijgen van ondersteuning. Ook het stellen van grenzen blijkt vaak lastig te 
zijn omdat mantelzorgers bereid zijn om alles voor de zorgvrager te doen. Digitalisering en 
vereenzaming van de maatschappij hebben ook een hele grote invloed op het functioneren van de 
mantelzorgers.

In het thema “rol van de professional” zijn er een aantal factoren die het mantelzorgproces 
duidelijk beïnvloeden. Vaak neemt men bij een multidisciplinaire samenwerking geen regie. Dit is 
onoverzichtelijk en creëert onrust bij de mantelzorger. Ook kwam naar voren dat de communicatie 
niet optimaal is tussen zorgprofessionals en mantelzorgers en werken zorgprofessionals vaak 
taakgericht. Mantelzorgers verwachten dat professionals de regie nemen. Echter vinden 
zorgprofessionals weer dat mantelzorgers aan de bel moeten trekken als er problemen zijn.
Bij de rol van professionele organisaties en de overheid kwamen de volgende aandachtspunten 
naar voren. De informatievoorziening is vaak niet toegankelijk genoeg voor mantelzorgers. 
Mantelzorgers die weten waar ze recht op hebben en waar zij moeten zoeken gaat dit goed af, 
echter beschikt niet iedere mantelzorger over die kennis. Daarnaast zijn de aanvraagtijden van 
bepaalde hulpmiddelen of diensten erg lang. Dit werkt erg ontmoedigend en zo zoeken mensen 
dus vaker naar een alternatief omdat het urgent is. Vanuit deze conclusies zijn er een aantal 
aanbevelingen gedaan. Deze zijn uitgebreid toegelicht in “hoofdstuk 5. Advies en aanbevelingen”. 
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Leeswijzer 

De opbouw van dit adviesrapport ziet er als volgt uit.

In hoofdstuk één zullen de aanleiding, doelstelling en de probleemcontext toegelicht worden. Aan 
het eind van dit hoofdstuk zal tevens de centrale onderzoeksvraag geformuleerd worden. In 
hoofdstuk twee wordt vervolgens benoemd op welke manier dit onderzoek heeft plaatsgevonden. 
De onderzoeksstrategie en populatie komen naar voren en er wordt een duidelijke uitleg gegeven 
over de verzamelde data en hoe dit geanalyseerd is. In hoofdstuk drie worden de 
onderzoeksresultaten toegelicht. Het gaat daarbij voornamelijk om de rol van de verschillende 
partijen en hoe de samenwerking daartussen verloopt. Al deze gegevens zijn uit de interviews 
gehaald. In hoofdstuk vier wordt er uiteindelijk een conclusie gegeven over de 
onderzoeksresultaten. In dit hoofdstuk wordt er ook antwoord gegeven op de deelvragen. In 
hoofdstuk vijf wordt er vanuit de conclusie een advies geschreven, ook zullen er aanbevelingen 
gegeven worden. In hoofdstuk zes wordt de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek 
getest. Ook wordt er een suggestie gedaan voor eventueel vervolgonderzoek.

Tot slot staat onderaan het adviesrapport een literatuurlijst met alle bronnen die gebruikt zijn voor 
dit onderzoek. In de bijlagen staan het interviewschema, illustraties bij de populatie en uitleg over 
de moeilijke begrippen die in dit rapport gebruikt zijn. Deze begrippen zijn te herkennen aan de 
kleine sterretjes (*). Zodra een begrip een sterretje heeft, kunt u de betekenis in de bijlage lezen. 
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1. Probleemanalyse 
In de probleemanalyse zijn de aanleiding en doelstelling van het onderzoek beschreven. Verder 
wordt er een analyse over de probleemcontext gegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 
centrale onderzoeksvraag.

1.1 Aanleiding onderzoek
“Tien procent van alle mantelzorgers is zwaar overbelast”, zo luidt de kop van de door Movisie 
gepubliceerde dossier ‘Wat werkt bij mantelzorgondersteuning’ (Movisie, 2017). 

Landelijk is het project In voor Mantelzorg van start gegaan, n opdracht van het ministerie 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, begeleid door expertisecentra Movisie en Vilans. In voor 
Mantelzorg heeft als uitgangspunt betere ondersteuning voor mantelzorgers, betere samenwerking 
tussen beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers. Binnen het programma zijn er elf lerende 
praktijken (gemeenten) uitgekozen die aan de gang kunnen gaan met het verbeteren van de 
ondersteuning voor mantelzorgers. Een van deze gemeenten is Leusden (invoormantelzorg, e.d.). 

1.2 Analyse van de probleemcontext 
Sinds de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten in 2015 zijn de gemeenten 
verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dit 
moet zorgen voor minder regeldruk voor de inwoners. De regels moeten eenvoudiger zijn en 
mensen moeten met zijn of haar problemen terecht kunnen bij 1 aanspreekpunt. De gemeente heeft 
echter de verantwoordelijkheid om dit goed in te richten en dat wil per gemeente nog wel eens 
verschillen (rijksoverheid, Z.D.). 

Hoewel de gemeente Leusden al verschillende stappen heeft gezet op het gebied van 
mantelzorgondersteuning, blijkt echter uit de Quickscan, uitgevoerd door Initiatiefgroep Van 
Onder op, dat deze stappen nog niet de gewenste opbrengsten leveren. In deze Quickscan 
kwamen drie verschillende belemmerende factoren naar voren waar onder andere mantelzorgers 
dagelijks, ondanks de mantelzorgondersteuning die er nu is, mee te maken hebben. Ten eerste 
ontbreekt regie in het geval van informele hulp en wordt er teveel aan de betrokkene zelf 
overgelaten. Ten tweede belemmeren privacyregels het doorgeven van informatie en 
terugkoppeling. Zonder deze gedeelde informatie kan er geen goede samenwerking tussen 
beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers plaatsvinden. Als laatst kwam naar voren dat er 
teveel ‘niemandsland’ is. Voor bepaalde specifieke hulpvragen ontbreekt soms een 
vrijwilligersorganisatie die daarin voorziet (Van Onderop, 2018). 
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1.3 Doelstelling onderzoek 
In naleving van deze context zal in de vorm van een kwalitatief onderzoek een beter inzicht 
gegeven worden op de gebieden waar mantelzorgers ondersteuning zou kunnen gebruiken. De 
deelvragen die beantwoord worden om vervolgens de centrale onderzoeksvraag te kunnen 
beantwoorden luiden als volgt: Wat zijn complicaties waar mantelzorgers tegenaan lopen als zij 
zich ontfermen over de verzorgde binnen de gemeente Leusden? Wat gaat er tot nu toe goed 
omtrent de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers binnen de gemeente Leusden? Is 
de informatievoorziening omtrent mantelzorg toegankelijk genoeg voor mantelzorgers in de 
gemeente Leusden? Dit leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag:

“Op welke gebieden hebben mantelzorgers ondersteuning nodig en hoe kan de onderlinge 
samenwerking tussen zorgprofessionals en vrijwilligers met betrekking tot de mantelzorgers in de 
gemeente Leusden verbeterd worden?”

Deze onderzoeksvraag zal aan het eind van het rapport beantwoord worden door middel van de 
volgende deelvragen:

I. Welke factoren hebben invloed op de rol als mantelzorger?
II. Wie neemt de regie in een zorgsituatie waar meerdere disciplines bij betrokken zijn?
III. Hoe verloopt de samenwerking tussen mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers en de 

doorverwijzing naar andere disciplines?
IV. Zijn voorzieningen omtrent mantelzorg toegankelijk genoeg voor mantelzorgers in de 

gemeente Leusden?
V. Op welke manier worden vrijwilligersorganisaties al betrokken bij de ondersteuning van het 

mantelzorgproces?

1.4 Kernbegrippen uit de vraagstelling 
Om ervoor te zorgen dat de juiste betekenis van de vraagstelling overkomt, worden er in het 
schema hieronder de belangrijkste begrippen toegelicht.

Professionals en vrijwilligers In dit onderzoek worden met professionals en 
vrijwilligers de mensen bedoeld die bij het 
zorgproces betrokken zijn, bijvoorbeeld de huisarts 
of maatschappelijk ondersteuner/maatje

Regie De leiding, sturing (Vandale, z.d.)

Informatievoorziening Kunnen mantelzorgers snel en efficiënt informatie 
over de toestand van hun naaste vinden?

Toegankelijkheid De bereikbaarheid voor het verstrekken van 
informatie

Ondersteuning Helpen, bijstaan (Vandale, z.d.). 

Zorgdisciplines Zie professionals en vrijwilligers
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2. Methoden
In de methoden wordt toegelicht op welke manier onderzoek is verricht en over welke populatie 
onderzoek is gedaan. Verder wordt er besproken hoe alle data verzameld en geanalyseerd is. 

2.1 Onderzoeksstrategie  
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg en langdurige zorg aan zieken en 
ouderen. Per gemeente kan het dus erg verschillen hoe deze zorg is ingericht. Op het moment is 
het nog erg onduidelijk wie welke verantwoordelijkheden draagt en wie er nu eigenlijk op 
bepaalde vlakken voor de mantelzorger zorgt. Naar aanleiding van de voorgaande Quickscan*, is 
er gekozen voor een veldonderzoek. Hiervoor zijn mantelzorgers en zorgprofessionals uit de 
gemeente Leusden geselecteerd. Vervolgens is er gekozen voor een kwalitatieve 
onderzoeksmethode. Hierbij is er data verzameld, geanalyseerd en vervolgens geïnterpreteerd*. 
Middels observaties en interviews zijn er bepaalde ervaringen, gedragingen en belevingen 
geconstateerd vanuit drie kanten; de mantelzorgers, zorgprofessionals en de gemeente. Zo is de 
kans om een zo goed mogelijk adviesrapport tot stand te brengen, verhoogd.

2.2 Onderzoekspopulatie 
Om zo goed mogelijk in kaart te brengen wie de mantelzorgers nu eigenlijk helpt zijn zowel 
mantelzorgers als zorgprofessionals en de wethouder geïnterviewd. De onderzoekspopulatie* 
bestaat om deze reden uit deze drie doelgroepen. Op basis van de eerdere QuickScan is de 
gemeente Leusden gekozen door Movisie en Vilans door mee te doen aan het project in voor 
mantelzorg. Vervolgens is er door de onderzoekers lokaal een kwalitatief onderzoek ingesteld. Er 
is vanuit de organisatie ‘Van Onder Op’ gezocht naar respondenten. Circa 32 van deze 
respondenten zijn geïnterviewd. Respondenten werden geselecteerd op leeftijd en voor zover 
mogelijk op de intensiteit* van het mantelzorgen (goede verhouding tussen lage en hoge 
intensiteit). Zij zijn persoonlijk benaderd en gevraagd om mee te doen. Na instemming hebben de 
respondenten een toestemmingsverklaring getekend. Om de validiteit en de betrouwbaarheid te 
waarborgen is er een ondergrens van minimaal 20 interviews gesteld. Uiteindelijk zijn er  35 
interviews afgelegd. Waarvan 32 mantelzorgers, 1 wethouder, 1 oud- huisarts en 1 persoon van 
Lariks (steunpunt mantelzorg Leusden). In de bijlagen zullen een aantal illustraties gegeven 
worden met betrekking tot de duur van de mantelzorg en de aandoening van de zorgvrager.

2.3 Dataverzameling
De kwalitatieve onderzoeksmethode heeft plaatsgevonden in de vorm van interviews. Er is 
gekozen voor het afnemen van interviews, omdat deze vorm van onderzoek beter inzicht geeft in 
de beleving en ervaring vanuit het perspectief van de geïnterviewde. De interviews hebben 
plaatsgevonden in de periode van 21 november tot 20 december 2019 en zijn allemaal vastgelegd 
met een audiorecorder, waarvoor van tevoren toestemming is gevraagd. Omdat het onderzoek 
door twee door twee onderzoekers wordt uitgevoerd, gaf dit de gelegenheid om ook tijdens het 
interview te notuleren. 
In aansluiting op de hoofd- en deelvragen is er een semi-gestructureerd* interviewschema 
opgesteld. Op deze manier fungeerde het schema als geheugensteun, maar mocht er wel 
afgeweken worden. Zo kreeg de geïnterviewde de kans om zelf zijn/haar verhaal te doen. Voor het 
waarborgen van de validiteit van de interviews zijn er voorafgaand aan de uitvoering van het 
onderzoek twee proefinterviews afgenomen. 
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2.4 Data-analyse 
Gedurende het onderzoek is er data verzameld en vervolgens geanalyseerd. Zo werden de 
bevindingen en resultaten constant vergeleken en konden patronen herkend worden. Na het 
afnemen van alle interviews zijn deze gecodeerd en verwerkt. Ervaringen en bevindingen worden 
zo vertaald naar grovere kaders. Zoals al eerder beschreven is, is er tijdens het afnemen van de 
interviews direct genotuleerd door een van de twee onderzoekers. De interviews zijn ook volledig 
opgenomen. Hierdoor is het verlies van relevante informatie tot een minimum beperkt. In de 
transcripten* van de interviews zijn directe antwoorden op de gestelde vragen ingevuld. 
Gedurende het interview kwamen er namelijk ook dingen naar voren die niet van toepassing 
waren voor het onderzoek. Aanvullingen vanuit de mantelzorgers zijn ook terug te vinden in de 
transcripties en meegenomen in de aanbevelingen.
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3. Onderzoeksresultaten
De uitkomsten en resultaten van het onderzoek zullen in dit hoofdstuk weergegeven worden. Ten 
eerste zal een explicatie* gegeven worden op de rol van mantelzorgers bij het zorgproces. In 
aansluiting daarop wordt de rol van de professional en vrijwilligers in kaart gebracht. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met de rol van professionele organisaties en de overheid.

3.1 Rol van de mantelzorger 
Op basis van de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de mantelzorger een belangrijke schakel is 
in het zorgproces en met de dag belangrijker wordt. Zo komt vergrijzing steeds meer voor in 
Nederland wat betekent dat er meer ouderen zijn die zorg nodig zullen hebben (Mantelzorg, 
november 2019). Uit het toekomstverkenningsrapport ‘Mantelzorg aan ouderen in 2040’ van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de 
druk op mantelzorgers groot is, en in de toekomst nog groter zal worden (SCP, maart 2018).

In aansluiting daarop is er een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd betreffende het ‘Enorm 
tekort aan mantelzorgers binnen twintig jaar’, ondertekend door minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, Hugo de Jonge (kamerbrief, 2018). In deze brief komt naar voren dat het 
belangrijk is dat Nederland zich in blijft zetten voor goede ondersteuning voor mantelzorgers en 
vrijwilligers, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Om erachter te komen wat de rol vanuit het oog van de mantelzorger is, is voorafgaand aan de 
uitvoering van dit onderzoek is de volgende deelvraag opgesteld:

“Welke factoren hebben invloed op de rol als mantelzorger?”

3.1.1 Assertiviteit
De assertieve mantelzorger is iemand die zijn of haar zaken zelf regelt. Ze zoeken dingen zelf uit 
en durven hulp te vragen als het niet goed gaat. Over het algemeen zijn mantelzorgers assertief 
ingesteld, maar er zijn ook situaties waar dat niet toereikend is. Uit het onderzoek is gebleken dat 
de niet-assertieve groep mantelzorgers minder ver komen op het gebied van contact met 
verschillende disciplines of aanvragen bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 
Respondent M4 zegt hier het volgende over: “Als je niet mondig bent als mantelzorger zijnde, kom je 
minder ver dan als je voor jezelf opkomt”. Maar waarom lukt het de ene mantelzorger wel om assertief 
te zijn en de andere niet? Uit de interviews is op te maken dat de niet-assertieve mantelzorger 
simpelweg de tijd niet heeft om achter alles aan te gaan. De zorg voor zijn of haar naaste is al druk 
genoeg. Daar komt bij dat het niet concreet duidelijk is waar mantelzorgers recht op hebben en bij 
wie ze terecht kunnen met een bepaald probleem. “Mantelzorgers hebben recht op bepaalde dingen 
waar ze zelf niks vanaf weten”, aldus respondent M4. 

Uit de interviews blijkt dat mantelzorgers weten dat in de huidige maatschappij assertiviteit heel 
belangrijk is. Respondent M5 antwoordt hier het volgende op: “Het zou fijn zijn als er één platform of 
instantie zou zijn waar je alles kunt zien, zo wordt het voor de mantelzorger makkelijker om zich assertief op 
te stellen”. 
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3.1.2 Grenzen stellen
Uit de interviews is gebleken dat mantelzorgers het stellen van grenzen erg lastig vinden. Veel 
respondenten gaven aan dat zij de zorg voor hun naaste alleen dragen en daardoor weinig tijd 
voor zichzelf hebben. Doordat er niemand anders is die de zorg even kan overnemen, worden 
grenzen, als ze überhaupt gesteld zijn, steeds weerlegd. Daar komt bij dat mantelzorgers zichzelf 
soms niet eens als mantelzorger zien en het zorgen voor hun naasten als niet meer dan normaal 
beschouwen. Ze halen het leefplezier uit het zorgen voor hun naasten. Als de mantelzorgers 
gevraagd wordt of een opvangtehuis een optie is wordt er vaak geantwoord met nee. Respondent 
M10 zegt hier het volgende over: “Het is daar onpersoonlijk. Omdat er zo weinig geld beschikbaar is voor 
de zorg, zijn er maar heel weinig verzorgers. Dit zorgt ervoor dat cliënten niet de zorg krijgen die ze nodig 
hebben. Ook is de communicatie slecht en worden er soms mensen verwaarloosd”. Ook kwam naar voren 
dat mantelzorgers het niet geruststellend vinden als hun naasten daar zijn. 

Het stellen van grenzen is voor mantelzorger om twee redenen van belang. Ten eerste zorgt het 
stellen van grenzen ervoor dat de mantelzorger geen ‘burn-out’* krijgt. Ten tweede zorgt het 
ervoor dat de mantelzorger meer tijd heeft om zich assertief op te stellen. Bij de vraag wat 
mantelzorgers nu echt als ondersteuning zouden zien, kwam veel naar voren dat ze graag willen 
zien dat er meer vrijwilligers ingezet worden. Respondent M3 zegt: “Het zou fijn zijn als er een dagje 
een vrijwilliger komt, gewoon zodat ik er even uit kan om boodschappen te doen”. In een volgend 
interview is bewezen dat dit werkt. “Ik verzorg nu al elf jaar mijn man, ik heb met 26 disciplines te 
maken en had geen tijd voor mijzelf. Ik ging eronder door en sinds twee jaar kan ik het beter combineren. 
Twee vrijwilligers van PGB staan voor me klaar wanneer nodig en mijn man gaat soms een paar dagen naar 
een zorgboerderij. Op deze manier heb ik veel meer rust en kan ik ook mijn grenzen aangeven”, aldus 
respondent M7. Het maatjesproject blijkt een gouden schakel te zijn als het gaat om verlichting van 
het zorgproces. Respondent M5 zegt: “Elke week komt er iemand spelletjes doen met mijn vrouw. Dit is 
niet alleen voor haar leuk maar het geeft me iets meer vrijheid om wat voor mijzelf te doen. Jammer dat zo’n 
iemand wordt weggenomen als het beter gaat met mijn vrouw.” 

3.1.3 Generatie-omschrijving
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder oudere mantelzorgers. Met ouderen wordt in dit 
onderzoek de leeftijd 55 tot 95 bedoeld. Wat opviel is dat de mate van assertiviteit ook verschillen 
kent in leeftijd. Zo kwam naar voren dat de generatie van 55 tot 75 veel assertiever is dan de 
generatie van 75 tot 95. Dit komt door de digitalisering. Respondent M26 zegt: “Mijn vrouw en ik 
komen uit 1933, de zorg wordt zo snel gedigitaliseerd en we weten niet hoe we daarmee om moeten gaan. Ik 
snap er niks van en zit er niet op te wachten. Tegenwoordig is alles op internet te vinden maar ik weet niet 
waar ik moet zoeken dus doe ik het ook niet”. Het digitaal hulpplein in bibliotheek Eemland het Gilde 
wordt als erg fijn ervaren. Respondent M20 zegt hier het volgende over: “Ik krijg bij het digitaal 
hulpplein uitleg over hoe ik mijn Ipad moet gebruiken. Op deze manier kan ik meer online regelen voor mijn 
naaste. Ik hoorde via via dat dit bestond, ze zouden het beter kunnen promoten zodat andere mantelzorgers 
hier ook gebruik van kunnen maken”. 
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3.2 Rol van de professional 
Zorgprofessionals spelen een grote rol bij het proces en de ondersteuning van mantelzorg. In de 
loop der jaren doet men steeds meer een beroep op mantelzorgers. Zorgprofessionals zien, horen 
en beschikken tot de informatie die cruciaal is bij het verlenen van gepaste hulp of ondersteuning. 
“Een goede samenwerking tussen de professionele expertise van de zorgprofessional en de 
ervaringsdeskundigheid van de mantelzorger zal leiden tot verbetering van de zorg” (mantelzorg, 
z.d.). 

In dit hoofdtuk worden enkele onderwerpen toegelicht die van cruciaal* belang zijn bij het 
verlenen van goede ondersteuning. Deze onderwerpen zijn regie, doorverwijzing naar andere 
professionals, samenwerking tussen de mantelzorger en professional en het signaleren van 
zorgproblemen. De volgende deelvragen zijn hiervoor opgesteld: “Wie neemt de regie in een 
zorgsituatie waar meerdere disciplines bij betrokken zijn?” en “Hoe verloopt de samenwerking 
tussen mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers en de doorverwijzing naar andere 
disciplines?”

3.2.1 Regie
Uit een eerdere quickscan is gebleken dat de “Regie ontbreekt in het geval van informele hulp en 
wordt teveel aan de betrokkene zelf overgelaten.” (VanOnderOp, 2018). Uit de interviews blijkt dat 
er bij formele hulp ook vaak onduidelijkheid is wie de regie neemt. Respondent M16: “Het 
onpersoonlijke in een zorginstelling moet aangevuld worden. Met vrienden, familie en kennissen. Ik zou het 
fijn vinden als de verantwoordelijkheid gedeeld zou worden. Het liefst met de familie van de partner. 
Ongerust over het feit aan wie ik het kan overdragen. Er ontstaat dus een onzekerheid. Er word teveel beroep 
gedaan op intellect (verwachting dat mensen zelf alles wel kunnen opzoeken en regelen op administratief 
vlak).” Bij multidisciplinaire samenwerkingen is het belangrijk dat een of twee van de betrokken 
professionals het overzicht bewaren. Uit een van de interviews is gebleken dat één professional de 
regie heeft genomen en dit als prettig werd ervaren. Respondent M33: “Ik werk samen met een 
geriater, cardioloog, neuroloog, longarts, en nog veel meer andere disciplines. De geriater houdt alles in de 
gaten en dat ervaar ik als fijn”.

3.2.2 Doorverwijzing naar andere professionals 
Het schriftelijk doorverwijzen gaat in veel gevallen goed maar kan in sommige situaties ook nog 
beter. Echter zijn er veel factoren die het proces van doorverwijzen kunnen beïnvloeden. Enkele 
belangrijke factoren die voortkomen uit de analyse van de interviews zijn: 
Signalering van de professional: 
Er is geen standaardaanpak hoe te handelen bij het signaleren op bepaalde symptomen, prikkels 
die een aanleiding zouden kunnen vormen voor een doorverwijzing. Dit is afhankelijk van het 
signalerend vermogen van de professional en kan dus per casus verschillen.
Kennis over andere vakgebieden/professionals: 
Professionals weten nog niet altijd van elkaar wat zij precies doen en wat zij voor iemand kunnen 
betekenen. Indien de professional niet op de hoogte is van iemand zijn kennen en kunnen zal hij of 
zij niet snel doorverwijzen naar een andere professional. 
Eigen kennis/referentiekader uit zich in tunnelvisie: 
Artsen/professionals hebben elk een eigen referentiekader als het gaat om signaleren van bepaalde 
ziektebeelden of het behandelplan achter bepaalde symptomen en ziekten. Dit kan soms ten koste 
gaan van de medische conditie van de patiënt en creëert een bepaalde onzekerheid en een breuk in 
het vertrouwen.
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3.2.3 Samenwerking tussen de mantelzorger en de professional 
Een goede samenwerkingsrelatie tussen de mantelzorger en de professional is van groot belang bij 
het proces rondom mantelzorg. Dit zorgt ervoor dat de zorg betaalbaar en kwalitatief goed blijft 
(mantelzorg, z.d.) De samenwerking tussen mantelzorger en professionals kan vaak beter. In 
situaties waar het wel goed gaat blijkt dat beide partijen beschikken over goede 
communicatievaardigheden en ook een vrij open contact waarin men elkaar durft te benaderen. Zo 
kunnen er concrete afspraken gemaakt worden, worden taken goed gecoördineerd en beschikken 
zowel de mantelzorger als de professional over de benodigde informatie. 

Uit de interviews blijkt echter dat er op verschillende punten binnen het samenwerken behoefte is 
aan verbetering. De meest opvallende punten zijn betere communicatie, meer regie nemen vanuit 
de kant van professionals (betere ondersteuning in het zorgproces). Meer signaleren vanuit de 
professional en een laagdrempelige/betere toegankelijkheid bij bijvoorbeeld het inschakelen van 
(mentale) hulp, het aanvragen van hulpmiddelen of diensten of het regelen van administratieve 
zaken. Respondent M8 zegt hierover: “Ik wil graag meer communicatie zien, er moet in zorgplannen 
meer informatie gegeven worden over wat de mantelzorger kan doen. Ook moet er meer aandacht gegeven 
worden aan hoe het met de mantelzorger gaat. Vóórkomen is beter dan genezen”. 

3.2.4 Signaleren
Sommige zorgprofessionals komen vaak bij mantelzorgers over de vloer. Dit zorgt voor een inkijk 
in de thuissituatie. Zo kunnen er bepaalde zaken opvallen die alarmerend zijn voor extra 
ondersteuning in relatie tot mantelzorg. Uit de interviews blijkt dat sommige mantelzorgers zich 
bezwaard voelen bij het vragen van hulp. Respondent M16: “Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen, ik 
vraag heel moeilijk hulp. Als iemand hulp aanbiedt neem ik het wel aan”.

Ook bleek dat zorgprofessionals vaak taakgericht werken en niet de moeite nemen om eventueel 
verdere zaken te signaleren. “De thuiszorg komt vaak bij ons over de vloer, maar ze doen echt alleen maar 
wat ze moeten doen. Mijn man bleek een ernstige infectie te hebben, zij hebben dit niet gesignaleerd terwijl 
het overduidelijk was. Van zorgprofessionals zou je dit wel verwachten”, aldus respondent M10. 

Verder kwam naar voren dat mantelzorgers het fijn vinden als er ook naar hun gemoedstoestand 
gevraagd wordt. Een korte “Hoe gaat het nu echt met u?” of “Zijn er nog dingen waar u mee u 
geholpen kunt worden?” worden als prettig ervaren. Uit de interviews blijkt dat hier meer 
behoefte aan is. Respondent M31 zegt: “Ik voelde me echt geholpen toen iemand mij de vraag stelde hoe 
het nu echt met me ging”.
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3.3 Professionele organisaties en de overheid 
In de loop der jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor mantelzorgers. Gemeenten zijn druk 
bezig met het inrichten en het ondersteunen van mantelzorgers. Per gemeente vullen zij dit anders 
in. De vrijheid omtrent het inrichten van het zorgproces rondom mantelzorg en het bieden van 
ondersteuning kan optimaal benut worden. Daartegenover staat wel dat door die vrijheid en 
verantwoordelijkheid het risico ontstaat dat de ondersteuning en het zorgproces rondom 
mantelzorg niet efficiënt ingericht zal worden. 

In dit hoofdstuk zijn enkele factoren aangekaart die invloed hebben op het efficiënt inrichten van 
een goed zorgproces rondom mantelzorg. De volgende deelvragen zijn hiervoor opgesteld: “Zijn  
voorzieningen omtrent mantelzorg toegankelijk genoeg voor mantelzorgers in de gemeente 
Leusden?” en “Op welke manier worden vrijwilligersorganisaties al betrokken bij de 
ondersteuning van het mantelzorgproces?”.

3.3.1 Toegankelijkheid
De mate van toegankelijkheid is bepalend bij het regelen van zaken, diensten of (hulp)middelen 
omtrent mantelzorg. De resultaten uit de interviews leren dat een hoge toegankelijkheidsdrempel 
zorgt voor het ontmoedigen van het vragen of regelen van hulp. Voorbeelden zijn het aanvragen 
van een mantelzorgcompliment. Mantelzorgers kunnen dit zelf niet aanvragen. Respondent M15 
zegt: “Ik krijg geen mantelzorgcompliment, ik moet aan mijn naaste vragen of ze dit voor mij wil aanvragen. 
Best gênant als je het mij vraagt”. Degene die zij verzorgen moet het voor de mantelzorger 
aanvragen. Dit is door ziekte of omstandigheden soms niet mogelijk. 

Uit een interview met een medewerker van het lokale vroegere steunpunt mantelzorg, nu Lariks,  
is gebleken dat zij streven naar zoveel mogelijk bekendheid onder mantelzorgers. Echter is dit 
makkelijker gezegd dan gedaan. “Wij vinden het lastig om mantelzorgers te bereiken. De meesten zien 
zichzelf niet eens als mantelzorger. Voor ons wordt het dan soms erg lastig om te zien wie er hulpbehoevend 
is en wie niet”, aldus een medewerker van Lariks.

Ook is gebleken dat mantelzorgers kampen met de strenge privacywet. De privacy wetgeving 
maakt het erg moeilijk voor de mantelzorger om aan informatie te komen. Als de mantelzorger 
informatie wil krijgen over de zorgvrager, is daar telkens schriftelijke toestemming voor nodig. In 
sommige situaties is de zorgvrager niet meer in staat om alle verkregen informatie terug te 
koppelen aan de mantelzorger, wat voor onduidelijkheid en onrust zorgt. Respondent 1 zegt: “De 
huisarts mag niet alle informatie verschaffen zonder toestemming. Voor mantelzorgers die zorgen voor 
iemand die dat niet meer kan is dat erg lastig”. 
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3.3.2 Wachtlijsten
Mensen worden ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Een van de factoren die hier invloed 
op heeft zijn de wachtlijsten met betrekking tot het krijgen van professionele hulp of hulpmiddelen 
die ondersteunend zijn bij het mantelzorgproces. De gemeente Leusden heeft het volgende 
aangekaart in het jaarverslag van 2018:

“Inwoners zijn zelfredzaam en in staat zelfstandig (thuis) te blijven wonen en leven. Inwoners zijn 
geïnformeerd en worden aangesproken op eigen kracht (wanneer ze een voorziening aanvragen bijvoorbeeld). 
Voorliggende en algemene voorzieningen (inlooppunten/laagdrempelig vervoer) zijn opgezet/ondersteund. 
Goede ondersteuning en passende zorg is geborgd middels een nieuwe inkoop/nadere afspraken waardoor 
aanbieders nog beter kunnen doen wat nodig is. Lariks ondersteunt vanuit de langer thuis gedachte en zoekt 
naar middelen/oplossingen om dit mogelijk te maken” (Gemeente Leusden, 2018).

Uit de interviews blijkt echter dat het ontvangen van goede ondersteuning en passende zorg soms 
zeer lang op zich laat wachten. Enkele bevindingen zijn:
Respondent M7: “Elektrische rolstoel en traplift regelen duurden heel erg lang (1.5 jaar)”.
Respondent M14: “WMO verplicht interventies aan gemeentes voor bepaalde doelgroepen terwijl ze niet 
eens weten hoeveel behoefte er aan is. Gemeente kan de indicatie en controle niet aan. Budgettering vanuit 
Den Haag is pas bekend halverwege het jaar. Dus gemeente loopt achter de feiten aan.”

3.3.3 Beleid
Vanuit de overheid en gemeente worden er jaarlijks of voor meerdere jaren visies en jaarplannen 
opgesteld. Aan de hand van deze visies en jaarplannen stellen zij beleid op en stellen zij het beleid 
bij. De theoretische kaders en regels omtrent zorg willen in praktijk nog wel eens verschillen. 
Omdat het beleid steeds specifieker afgestemd moet worden (maatwerk), bestaat het risico dat de 
kans op administratieve fouten toeneemt. In 2020 zal de eigen bijdrage WMO op maximaal 19 euro 
per maand worden vastgesteld. Gemeenten hebben hierdoor enkel de mogelijkheid om de 
maximale bijdrage van de aanvrager te verlagen, bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen 
(CAK, 2019).

3.3.4 Samenwerking tussen formele en informele organisaties 
Vanuit de gemeente Leusden zijn er subsidies beschikbaar gesteld voor burgerinitiatieven. Een 
hoop van deze initiatieven zijn tot stand gebracht en zijn geïntegreerd in Leusden. Deze 
initiatieven sluiten meestal aan op de verlichting en ontmoeting bij mantelzorgers. Deze informele 
organisaties bieden ook ondersteunende diensten. Het Maatjesproject, Automaatje, Huiskamer van 
Leusden, Digitaal Hulpplein zijn enkele voorbeelden. Er is een redelijk groot aanbod beschikbaar 
van sport tot ontmoeting tot aan hulp of diensten. 

Echter blijkt dat de samenwerking tussen formele en informele organisaties niet altijd even goed 
verloopt. Uit de QuickScan is gebleken dat vrijwilligers vaak taken over kunnen nemen van 
professionals. Omdat professionals vaak kampen met een tekort aan tijd, viel op dat vrijwilligers 
steeds structureler benaderd worden en dat zorgt voor verplichting en een inbreuk op de tijd en 
het leven van de vrijwilliger (Van Onder Op, 2018).  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4. Conclusie 
In aansluiting op de resultaten en uitkomsten van het onderzoek worden in dit hoofdstuk de 
conclusies weergegeven en toegelicht. 

4.1 Rol van de mantelzorger 
Als antwoord op de deelvraag: "Welke factoren hebben invloed op de rol als mantelzorger?” kan 
op basis van het onderzoek geconcludeerd worden dat assertiviteit de belangrijkste factor is die 
invloed heeft op de rol als mantelzorger. Het stellen van grenzen en de leeftijd hangen hier nauw 
mee samen. Uit de resultaten kwam naar voren dat assertiviteit de belangrijkste eigenschap is om 
te hebben, zonder deze eigenschap beschikken mantelzorgers over minder informatie waardoor de 
zorg zwaarder wordt. Mantelzorgen overkomt je. Zelfs als men zich assertief opstelt, is het alsnog 
lastig om aan de juiste informatie te komen. Er bestaat geen algemeen platform waar alle 
relevantie informatie verstrekt wordt. Op dit gebied kan de gemeente nog veel ondersteuning 
bieden. 

Ten tweede kan geconcludeerd worden dat mantelzorgers het moeilijk vinden om grenzen te 
stellen. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het stellen van grenzen nauw 
samenhangt met assertiviteit. Mantelzorgers verleggen steeds hun grenzen waardoor er nauwelijks 
tijd is om andere zaken te regelen. Er is bewezen dat het inzetten van professionals (casemanager) 
helpt bij de verlichting en begeleiding van het mantelzorgproces. Ook vrijwilligers, zoals 
respijtzorg, kunnen goede ondersteuning voor mantelzorgers bieden. Zodra er ondersteuning 
gegeven wordt krijgt de mantelzorger meer rust. Het maatjesproject is een goed alternatief, de 
zorgvrager wordt beziggehouden terwijl de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen. 

Als laatste kan geconcludeerd worden dat een hogere leeftijd ervoor zorgt dat assertiviteit in de 
huidige maatschappij steeds minder mogelijk is. Digitalisering speelt hierin een grote rol. Veel 
mantelzorgers weten niet hoe ze iets kunnen regelen omdat steeds vaker zaken digitaal geregeld 
moeten worden. Ondersteuning bij de digitalisatie kan van groot belang zijn voor een 
mantelzorger op leeftijd. Uit de resultaten komt naar voren dat de voorlichtingen in 
computergebruik door bibliotheek Eemland het Gilde een goed initiatief is om mensen te helpen 
met het bijhouden van de digitalisering. 

4.2 Rol van de professional 
Als antwoord op de deelvragen: “Wie neemt de regie in een zorgsituatie waar meerdere disciplines 
bij betrokken zijn?” en “Hoe verloopt de samenwerking tussen mantelzorgers, zorgprofessionals 
en vrijwilligers en de doorverwijzing naar andere disciplines?” kan uit de resultaten het volgende 
geconcludeerd worden. Op het moment dat een mantelzorger temaken heeft met meerdere 
disciplines, wordt dit al snel onoverzichtelijk. Uit de resultaten kwam naar voren dat in veel 
situaties niemand de regie neemt. Bij enkelen gebeurt dit wel en er kan geconcludeerd worden dat 
dit de juiste manier is om rust te geven aan de mantelzorger. Door regie te geven aan één 
vertrouwd persoon komt de overzichtelijkheid terug. Op die manier hoeft de mantelzorger niet 
zelf alles in de gaten te houden en kunnen zij zich focussen op de zorg voor de zorgvrager. 
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In tegenstelling tot het nemen van regie, verloopt de doorverwijzing naar andere disciplines over 
het algemeen makkelijker. Dan gaat het over schriftelijke doorverwijzing.  Natuurlijk zijn er 
situaties waarin het niet zo goed verloopt. Uit dit onderzoek kwamen verschillende factoren naar 
voren die het doorverwijzingsproces kunnen beïnvloeden. In sommige gevallen mist de 
communicatie tussen de zorgprofessionals. Ze verwijzen niet snel door, ze weten soms niet goed 
van elkaar wat ze doen. Daar komt bij kijken dat soms informatie niet verstrekt kan worden door 
de privacywet en dat zorgprofessionals vaak taakgericht werken. Deze concrete manier van zorg 
verlenen is efficiënt, maar niet in alle gevallen effectief. 

De samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals kan nog beter. Mantelzorgers 
verwachten dat de zorgprofessional regie neemt. Zorgprofessionals vinden echter dat 
mantelzorgers aan de bel moeten trekken met een probleem. “Als wij niks horen dan doen we niks”, is 
wat vaak door zorgprofessionals uitgesproken wordt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
communicatie tussen de mantelzorgers en zorgprofessionals beter moet. Zodra beiden partijen 
weten wat er van elkaar verwacht wordt en hier open over gepraat wordt, kan de juiste zorg voor 
de zorgvrager gerealiseerd worden en voelt het vertrouwd. Alleen zo blijft de zorg betaalbaar en 
kwalitatief goed. 

4.3 Professionele organisaties en de overheid 
Als antwoord op de deelvragen: “Zijn voorzieningen omtrent mantelzorg toegankelijk genoeg 
voor mantelzorgers in de gemeente Leusden?” en “Op welke manier worden 
vrijwilligersorganisaties al betrokken bij de ondersteuning van het mantelzorgproces?” kan uit de 
resultaten het volgende geconcludeerd worden. Vrijwilligersorganisaties worden al veelvoudig 
betrokken bij de ondersteuning van het mantelzorgproces. Dit zijn voornamelijk burgerinitiatieven 
die erg helpen bij het verlichten van de zorg. Echter is gebleken dat niet iedereen van deze 
organisaties af weet, waardoor enkele mantelzorgers deze ondersteuning alsnog niet ervaren. 
Communicatie en samenhang spelen hierbij weer een grote rol.

Belangrijke informatie is nog niet toegankelijk genoeg voor mantelzorgers. Ook is de 
toegankelijkheid naar mantelzorgsteunpunten een moeilijk concept en wordt belangrijke 
informatie geblokkeerd door de privacywet. Mantelzorgers vinden dat er meer initiatief moet 
komen vanuit deze steunpunten, terwijl de steunpunten kampen met wie er wel en niet 
hulpbehoevend is. Het is lastig voor mantelzorgers om aan de juiste informatie te komen, wat al 
eerder in de conclusie is beschreven. Daarbij komt kijken dat op het moment dat mantelzorgers 
weten waar ze recht op hebben, het ontzettend lang duurt voordat ze krijgen wat ze hebben 
aangevraagd. Uit de resultaten op de lange wachtlijsten kan geconcludeerd worden dat de 
gemeente Leusden graag wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Voor deze 
ontwikkeling is de noodzakelijke voorwaarde dat mantelzorgers op dat gebied betere 
ondersteuning krijgen. 
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5. Advies en aanbevelingen

Er zijn een aantal belemmerende factoren die het mantelzorgproces moeilijker maken, deze 
worden dit hoofdstuk toegelicht. Vanuit de bevindingen uit de interviews en de conclusies die 
daaruit zijn getrokken, zijn er enkele aanbevelingen opgesteld.

I. Begeleid mantelzorgers vanaf het moment dat zij mantelzorgers worden. Enkele casussen laten 
zien dat een casemanager een hoop kan betekenen in het begeleiden, ondersteunen en het 
proces overzichtelijker kan maken voor de mantelzorger. 

II. Maak psychische hulpverlening minder formeel. De toegankelijkheid van deze vorm van 
hulpverlening is heel belangrijk. Men sprak goed over de vroegere maatschappelijk werkers of 
praktijkondersteuners huisarts.

III. Concretiseer afspraken en laat in geval van zorg met meerdere disciplines één professional de 
regie nemen. Dit creëert rust bij de mantelzorger en zij kunnen zich focussen op degene die zij 
verzorgen.

IV.  Signaleer of de mantelzorger zijn taak nog aankan. Professionals die mantelzorgers vaak 
spreken of thuis bezoeken zien en horen wat er is en waar meer behoefte aan is.

V. Gebruik de kennis en ervaring van de mantelzorger om het zorgproces te verbeteren. Zo betrek 
je de mantelzorger in het proces en geef je ze een taak. Zo voelt de mantelzorger zich meer 
gewaardeerd. 

VI. Zorgorganisaties (formeel en informeel) moeten meer met elkaar in gesprek en duidelijk maken 
wat zij wel en niet aanbieden en wat ze door synergie kunnen betekenen.

VII.Laat Lariks regelmatig contact opnemen met de mantelzorger om te inventariseren of er hulp 
nodig is en hoe het echt gaat. Neem verantwoordelijkheid voor de nazorg. 

VIII.Betrek Lariks bij het schrijven van beleid omtrent mantelzorg. Gemeente vraagt wel advies 
aan Lariks maar advies hoeft niet gehonoreerd te worden.

IX. Maak informatievoorziening omtrent rechten en vormen van ondersteuning duidelijker. 
Mantelzorgers weten niet altijd even goed waar zij recht op hebben en wat er mogelijk is.

X. Omarm initiatieven van burgers/organisaties (bijvoorbeeld buurtorganisaties, informele 
organisaties) en promoot dit. Leusden kent vele intelligente en creatieve mensen met goede 
ideeën. Hier kan de gemeente gebruik van maken.

XI. Spreek met scholen en lokale zorginstanties af om maatschappelijke zorgstages te doen in de 
gemeente Leusden en probeer hier continuïteit in te bewaren. Leerzaam voor de jeugd, leuk 
voor de ouderen en erg handig voor zorginstanties die kampen met een tekort aan personeel 
en te weinig tijd.

XII. Zorg ervoor dat iemand anders dan de verzorgde zelf een aanvraag kan doen voor het 
mantelzorgcompliment. Huidig beleid omtrent het aanvragen werkt ontmoedigend.

XIII.Exploreer de mogelijkheden in samenwerking met professionele zorginstanties over een 
zogeheten mantelzorgerpas. Deze pas geeft de mantelzorger de bevoegdheid om medische 
informatie op te vragen en in te zien wanneer dit nodig is.  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6. Discussie

Gedurende de onderzoeksperiode is geprobeerd om de uitvoering van het onderzoek zo valide en 
betrouwbaar mogelijk te houden. Dit is grotendeels wel gelukt, toch hebben er zich een aantal 
beperkingen voorgedaan die benoemd moeten worden. 

Het onderzoek betreft de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals ten behoeve van de 
mantelzorgers. Er zijn veel respondenten, wat goed is, maar deze respondenten zijn grotendeels 
allemaal mantelzorgers. Er zijn enkel een klein aantal professionals geweest die mee hebben 
gedaan aan het onderzoek. Dit tast de objectiviteit van het onderzoek aan. De vele mantelzorgers 
verstrekken een goed beeld van de situatie, maar elk verhaal kent twee kanten. Om de validiteit 
van het onderzoek optimaal te houden hadden er in vergelijking met de hoeveelheid 
mantelzorgers meer professionals geïnterviewd moeten worden. 

Een andere beperking van het onderzoek betreft de mantelzorgers die mee hebben gedaan aan het 
onderzoek en het totaal aantal ingeschreven mantelzorgers. Voor dit onderzoek zijn er 32 
mantelzorgers geïnterviewd, circa 600 mantelzorgers staan ingeschreven in Leusden. Daarnaast 
zijn er ook nog vele mantelzorgers die niet staan ingeschreven. Ook dit tast de betrouwbaarheid 
van het onderzoek aan, omdat een grote groep mantelzorgers geen mening heeft kunnen geven. 
De reden van deze beperking is dat mantelzorgers moeilijk te bereiken zijn. In de tien weken 
tijdsperiode waarin dit onderzoek zich heeft voorgedaan deed de mogelijkheid zich ook niet voor 
om veel tijd te besteden aan het bereiken van mantelzorgers. In een groter (vervolg)onderzoek 
zouden deze mantelzorgers benaderd kunnen worden om zo tot specifiekere aanbevelingen te 
komen. 
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Bijlagen

Bijalge I - Kernbegrippen

Quickscan Een Quickscan is een beperkt onderzoek. Het 
geeft een globale evaluatie wat een aanleiding 
kan zijn tot een uitgebreider onderzoek 
(Marketingtermen, z.d.).

Geïnterpreteerd Uitgelegd, beschreven (Vandale, z.d.)

Onderzoekspopulatie Het totaal van eenheden waarop een onderzoek 
betrekking heeft en waarover een uitspraak 
wordt gedaan (Ensie, z.d.)

Intensiteit Mate van kracht of hevigheid (Vandale, z.d.)

Semi-gestructureerd De vragen in een interview zijn van te voren 
vastgesteld, maar er mag doorgevraagd 
worden (Ensie, z.d.)

Transcripten Een overgeschreven stuk, afschrift (Ensie, z.d.)

Explicatie Verklaring, uitleg (Vandale, z.d.) 

Cruciaal Beslissend, doorslaggevend (Vandale, z.d.)

Burn Out Een emotionele uitputting bij mensen die zich 
beroepsmatig te sterk betrokken voelen bij 
andere mensen. Het gevoel hebben dat je het 
werk niet meer aan kan (Ensie, z.d.) 
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Bijalge II - Illustraties 

Duur mantelzorg; deze illustratie geeft weer hoelang mantelzorgers al zorg verlenen. De procenten staan 
voor de hoeveelheid mantelzorgers. 

Aandoening van de zorgvrager; deze illustratie geeft de ziektes weer waar mantelzorgers in dit onderzoek 
mee te maken hebben. 
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Bijlage III - Interviewschema

Context
1. Aan wie verleent u mantelzorg? 
2. Waarmee helpt u uw naaste? 
3. Hoeveel jaar verleent u zorg aan uw naaste? 
4. Hoeveel uur verleent u gemiddeld per week zorg aan uw naaste? 
5. Welke mensen zorgen, naast u, voor uw naaste? 
6. (indien naaste niet thuis woont) Welke taken heeft u, nu uw naaste in een 24 uurs 

verblijfsomgeving woont zoals een beschermde woonvorm, aanleunwoning of 
zorginstelling? 

Gemoedstoestand 
7. Kunt u de zorg combineren met een baan/ eigen huishouden/ tijd voor uzelf? 
8. Heeft het zorgen voor en begeleiden van uw naaste invloed op uw contact met 

familie, vrienden en kennissen? 
9. Heeft u het gevoel dat het zorgen invloed heeft op uw eigen lichamelijke 

gezondheid/ gemoedstoestand? 
10. Wanneer ontdekte u dit? 
11. Heeft u toekomstplannen en -ideeën? (dingen die u wenst te realiseren, zoals carrière 

of vakantie, ideeën over de toekomst) 
12. Heeft u de informatie die u nodig heeft over de ziekte, aandoening, beperking van 

uw naaste en hoe hiermee om te gaan? 

Samenwerking met professionals
13. Met welke professionals en vrijwilligers werkt u samen?
14. Kunt u omschrijven wat er goed gaat in deze samenwerking?
15. Kunt u omschrijven wat uw gewenste manier van samenwerking tussen deze 

professionals zou zijn?
16. Hoe ervaart u het doorverwijzen van en naar professionals toe?
17. Wat zou u graag meer willen zien in het proces van doorverwijzen?
18. Op welk moment voelde u zich, ongeacht wat voor hulp, geholpen? 
19. Wat gebeurde er in de situatie? 

Ruimte voor aanvullingen
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