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1. Aanleiding
Mantelzorg is een zware taak, die tijd en energie kost. Lokaal in de Noordoostpolder wordt
samengewerkt om mantelzorgers de ondersteuning te bieden die passend is voor hun
situatie. De behoefte of deze ondersteuning bekend is, en waarom er wel of geen gebruik
van wordt gemaakt door de mantelzorgers, zou Carrefour graag inzichtelijk willen krijgen.
Dit onderzoek zal de volgende inzichten bieden:
- Inzicht in hoe de groep mantelzorgers eruitziet.
- Inzicht in de ondersteuning van de mantelzorgers, naar bekendheid, gebruik en behoefte.
- Inzicht in de informatievoorziening voor de mantelzorgers.
Het onderzoek is uitgevoerd door Carrefour in de Noordoostpolder. Voor dit onderzoek is
een vragenlijst gebruikt met aanvullende gesprekken en bijeenkomsten met mantelzorgers
en organisaties. Dit rapport beschrijft de resultaten van het uitgevoerde onderzoek per
vraag uit de vragenlijst en zal daarnaast conclusies vormen vanuit de resultaten gekoppeld
aan de vooraf opgestelde doelen. Daarnaast worden de gesprekken en bijeenkomsten met
mantelzorgers en organisaties beschreven. Deze informatie wordt gezien als toevoeging op
de informatie uit de vragenlijst.
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2. Werkwijze
Om inzicht te krijgen in de mantelzorg ondersteuning in Noordoostpolder en de behoefte
van mantelzorgers is er een vragenlijst gemaakt. Deze is in de gehele gemeente uitgezet. Als
aanvulling op de vragenlijst zijn er gesprekken en bijeenkomsten geweest met mantelzorgers
en zorg- en welzijnsorganisaties.

2.1 Kader van het onderzoek
Het onderzoek is gedaan in opdracht van Carrefour. Carrefour heeft de volgende doelen
gesteld:
- In kaart brengen wat de behoefte aan mantelzorgondersteuning in NOP is;
- In kaart brengen wat er momenteel aan mantelzorgondersteuning in NOP is;
- Omschrijven wat ervoor nodig is dat ondersteuningsmogelijkheden worden benut;
- In kaart brengen wat er wordt gemist;
- In kaart brengen of het ondersteuningsaanbod gevonden wordt;
- Conclusie of het huidige ondersteuningsaanbod aansluit op de behoeften
- Voorstel hoe het ondersteuningsaanbod zichtbaar te maken.

2.2 De vragenlijst
De opbouw van de vragenlijst wordt in de volgende paragrafen beschreven.
2.2.1 Persoonlijke gegevens
Er is gekozen om de respondenten te kunnen onderscheiden naar:
- Geslacht
- Leeftijd
- Relatie met de zorgvrager
- Aantal uren mantelzorg in de week
- Ondersteuningsmogelijkheden
- Informatievoorziening
- Ervaren belasting door mantelzorg
- Situatie zorgvrager
- Plek op de arbeidsmarkt
- Tevredenheid ondersteuningsmogelijkheden
2.2.2 Vragen
We hebben in de vragenlijst vragen met antwoordopties gebruikt, om zo de
ondersteuningsmogelijkheden en informatievoorziening in kaart te brengen. Bij de vragen
was een optie: Anders, namelijk…. toegevoegd om zo de respondenten ruimte te geven
wanneer ze iets wilden antwoorden wat niet in de categorieën past of een gegeven
antwoord toe te lichten.
Er zijn stellingen gebruikt om de ervaren belasting door mantelzorgers in kaart te brengen.
Deze konden de respondenten scoren op een 5 puntsschaal. Ook tevredenheid over de
ondersteuningsmogelijkheden kon gescoord worden op een 5 puntsschaal.
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Ook zijn er open vragen gebruikt om te vragen wat de ideale ondersteuning zou zijn, en de
tevredenheid over ondersteuningsmogelijkheden.
2.2.3 Conceptvragenlijst
De conceptvragenlijst die is ontwikkeld is voorgelegd aan Carrefour. Dit leverde nog wat
aanpassingen op, en na goed overleg zijn we gestart met de definitieve vragenlijst. De
definitieve vragenlijst is bijgevoegd in Bijlage 1.
2.2.4 Planning
De vragenlijst is uitgezet tussen 27-03-2018 en 27-04-2018.

2.3 Interviews
Er zijn aanvullende interviews met mantelzorgers gedaan naast de vragenlijst. Deze
interviews hadden naast de vragenlijst als doel om inzicht te krijgen over gedrag van
mantelzorgers, wat de mantelzorgers nodig hebben en wat er wordt gemist.

2.4 Mantelzorg bijeenkomst
De resultaten van de vragenlijst zijn gepresenteerd aan mantelzorgers tijdens een
mantelzorgbijeenkomst. Op deze resultaten konden mantelzorgers reageren en zo met de
onderzoekers het gesprek aangaan. Tijdens de mantelzorgbijeenkomst zijn aanvullende
vragen gesteld aan mantelzorgers.

2.5 Mantelzorgnetwerk
Naast de mantelzorgers, zijn ook het professionele netwerk en organisaties die allemaal
werken met mantelzorgers mee genomen in het onderzoek. Er zijn 2 sessies geweest. De 1e
werksessie ging over: hoe we met elkaar meer bekendheid konden geven aan
mantelzorgondersteuning (bewustwording) hoe we mantelzorgers beter konden bereiken,
hoe signaleren we overbelasting bij mantelzorgers, welke ondersteuningsmogelijkheden
hebben we al (bijv. respijtzorg) en hoe kunnen wij hierin meer gaan samenwerken, elkaar
beter vinden, verbinden en versterken?
In de 2e werksessie zijn de resultaten van de vragenlijst besproken en is er met elkaar
besproken welke acties we eventueel gezamenlijk hierin zouden kunnen ondernemen.
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3. Resultaten vragenlijst
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd. In 3.1 zullen de
gegevens van de respondenten worden gegeven. Hierna zullen in 3.2 de
ondersteuningsmogelijkheden centraal staan en in 3.3 de informatievoorziening voor
mantelzorgers. Elke paragraaf zal eindeigen met een korte conclusie. Met deze informatie
zullen de doelen beschreven worden in hoofdstuk 4.

3.1 Gegevens van de respondenten
Het onderzoek is uitgezet in de gehele Noordoostpolder. De vragenlijst was in te vullen via
de webpagina van Carrefour. Ook konden respondenten de vragenlijst ophalen of opvragen
bij Carrefour op papier.
De link van deze webpagina, met de vragenlijst is verspreid met behulp van de krant,
een postkaart, deelnemende instanties en het bestand ven Carrefour.
Uiteindelijk hebben 315 respondenten de vragenlijst ingevuld, waarvan 194 de
gehele vragenlijst hebben ingevuld.

3.2 Kenmerken respondenten
In deze paragraaf worden de kenmerken van de respondenten beschreven.

Figuur 1: Respondenten naar geslacht

29%
Man
Vrouw
71%

Uit de figuur blijkt:
Veel meer vouwen dan mannen hebben de vragenlijst ingevuld.
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Figuur 2: Leeftijd respondenten
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Uit de figuur blijkt:
De jonge mantelzorgers, tot 24 jaar, zijn bijna niet vertegenwoordigt in de responsgroep.
De groep vanaf 36 jaar is goed vertegenwoordigd in de responsgroep.
Relatief veel ouderen 65+ hebben de vragenlijst ingevuld.

Figuur 3: Opleiding respondenten
7%
MBO, MTS, MEAO

10%

3%

28%

Mavo, VMBO-t, MBO-kort
Lagere school/basisonderwijs
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LBO, VBO, LTS, LHNO, VMBO

16%

Universiteit

12%

Havo, VWO, Gymnasium
Anders, namelijk

21%
3%

Uit de figuur blijkt:
Het grootste deel van de respondenten (28%) hebben MBO, MTS of MEAO gedaan. 21% van
de respondenten hebben een HBO, HEAO, PABO, HTS diploma. En 16% hebben LBO, VBO,
LTS, LHNO of VMBO gedaan.
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Figuur 4: Respondenten naar werksituatie
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Uit de figuur blijkt:
De grootste groep (54%) van de respondenten geeft aan dat hun werksituatie niet van
toepassing is. Verder geeft 32% van de respondenten aan parttime te werken. Maar 4% van
de respondenten volgen een deeltijdopleiding.

Figuur 5: Respons naar relatie met de zorgvrager
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1%
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45%
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29%
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Buurman of buurvrouw

14%

Anders, namelijk

Uit de figuur blijkt:
De meeste respondenten (45%) zorgen voor hun partner. Daarnaast zorgt 29% van de
respondenten voor hun ouder en 14% voor hun kind.
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Figuur 6: Uren mantelzorg in de week
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Uit de figuur blijkt:
Iets minder dan de helft (46%) van de respondenten geeft aan gemiddeld 0-10 uur in de
week mantelzorg te verlenen. Relatief veel mensen (22%) geven aan gemiddeld 11-20 uur in
de week mantelzorg te verlenen. Ook is er een grote groep (14%) van de respondenten die
aangeven meer dan 80 uur in de week mantelzorg te verlenen. Hieronder valt ook de groep
respondenten die aangeven 24/7 voor de zorgvrager te zorgen.

3.3 Kenmerken Zorgvrager

Figuur 7: Respons naar zorgvraag zorgvrager
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Uit de figuur blijkt:
Het meest wordt mantelzorg verleend aan zorgvragers met: Ouderdom (23%), Lichamelijke
handicap (21%) en (Beginnende) Dementie (19%).
In de groep Anders, namelijk worden vaak kanker en chronische ziektes genoemd.
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Figuur 8: Zorgvragers naar geslacht
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Uit de figuur blijkt:
Het betreft ongeveer evenveel mannelijke zorgvragers als vrouwelijke zorgvragers volgens
de respondenten.

Figuur 9: Leeftijd zorgvragers
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Uit de figuur blijkt:
Maar liefst 42% van de zorgvragers is 75 jaar of ouder. 22% is tussen de 66 en 75. Er is maar
12% van de zorgvragers tussen de 26 en 55 jaar volgens de respondenten.
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3.4 Mantelzorgtaak

Figuur 10: Respons naar zorg en
ondersteuningstaken
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Uit de figuur blijkt:
Dat alleen verpleegkundige hulp en opvang in crisissituaties worden in vergelijking met de
andere ondersteuningstaken weinig worden gedaan door respondenten.

Figuur 11: Respons naar zorg en
ondersteuningstaken die de respondent niet
meer wenst te doen
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Uit de figuur blijkt:
Veel respondenten (150) geven aan dat ze alle ondersteuningstaken willen blijven doen. De
toelichting die ze hier vaak bij hebben gegeven bij de Anders, namelijk… optie is dat ze het
doen uit liefde en dat het nu allemaal nog wel gaat.
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3.5 Mogelijkheden ter ondersteuning

Figuur 12: Ondersteuningsmogelijkheden, bekendheid, gebruik
en wens
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Uit de figuur blijkt:
De Mantelzorgwaardering is het bekendste bij de respondenten, samen met
informatiebijeenkomsten. De mantelzorgwaardering wordt ook het meest gebruikt door de
respondenten. Dit is ook de ondersteuning waar de meeste respondenten nog gebruik van
zouden willen maken. Verder zou er meer aandacht moeten komen voor de groep
mantelzorgers die werkt. Er is maar een klein deel van die groep die de vragenlijst hebben
ingevuld maar i.v.m. de vergrijzing is deze groep in opkomst. Bij Anders, namelijk… werd
vooral beschreven dat het nu allemaal wel goed gaan, maar dat ze later misschien wel
ondersteuning nodig hebben.
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Figuur 13: Mogelijkheden t.a.v. respijtzorg
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Uit de figuur blijkt:
Veel respondenten kennen respijtzorg niet. Dagopvang is de bekendste vorm van respijtzorg
volgens de respondenten. In de vragenlijst is er uitleg gegeven over wat respijtzorg is, omdat
het een relatief onbekend begrip is.

Figuur 14: Ondersteunende organisaties
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Uit de figuur blijkt:
Veel respondenten kennen de verschillende organisaties, maar maken er geen gebruik van.
Carrefour is de bekendste organisatie volgens de respondenten, ook de gemeente, de
wijkverpleging en het sociaal wijkteam zijn bekend bij de respondenten. Van deze
organisaties wordt ook het meest gebruik gemaakt volgens de respondenten. De vragenlijst
is uitgezet onder het eigen bestand van Carrefour wat zou kunnen verklaren dat het hier
hoog scoort.
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Figuur 15: Reden voor het niet gebruik maken van
ondersteunigsmogelijheden
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Uit de figuur blijkt:
Veel respondenten geven aan geen behoefte te hebben aan (extra) ondersteuning. Nu
redden ze zich wel, wanneer de situatie veranderd hebben ze misschien wel meer
ondersteuning nodig. Hoe ze dat gaan doen is niet duidelijk.
Ook waren de respondenten niet op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden en
denken ze niet in aanmerking te komen voor ondersteuning. Ook denken respondenten dat
ze de ondersteuning het best zelf kunnen geven omdat zij hun dierbare het beste kennen.
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Figuur 16: Informatie voorziening
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Uit de figuur blijkt:
Informatie over mantelzorg ondersteuning wordt op veel plekken gegeven. Het liefst krijgen
de respondenten hun informatie via de huisarts. Ook via Carrefour of een website zouden ze
de informatie willen verkrijgen. De huisarts zou dus een grote rol kunnen spelen in het
verwijzen naar informatie. Wanneer respondenten Anders, namelijk… hadden ingevuld
hebben ze het vaakst via e-mail genoemd.

Figuur 17: Digitale informatie
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Uit de figuur blijkt:
Wanneer respondenten informatie over mantelzorg ondersteuning digitaal zouden krijgen
zouden ze dat het liefst via de e-mail willen. De respondenten die Anders, namelijk… hadden
ingevuld zouden het liefst de informatie via de post willen.

Figuur 18: Respons naar goed combineren met
dagelijks leven mantelzorger
"Helemaal niet mee eens"
9%

13%

Niet mee eens

14%

Niet mee eens, en niet mee
oneens
36%

Mee eens
28%
Helemaal mee eens

Uit de figuur blijkt:
23% van de respondenten mantelzorg niet kan combineren met zijn/haar dagelijks leven.
28% vindt het moeilijk om aan te geven. Verder kan 49% van de respondenten het wel goed
combineren met hun dagelijks leven.

Figuur 19: Respons naar belasting van de
mantelzorgers
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Uit de figuur blijkt:
28% van de respondenten de mantelzorg als belastend ervaart. 35% weet het niet helemaal
zeker. En 37 % ervaart het verlenen van mantelzorg niet als belastend.
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3.6 Ideale mantelzorgondersteuning
Bij deze open vraag vielen de volgende zaken op:
- Respondenten geven aan dat het nu nog wel gaat, maar wanneer ze meer ondersteuning
nodig hebben ze dat op dat moment aan kunnen geven en kunnen regelen. “Het gaat nu nog
wel” wordt veel gezegd.
- Respondenten willen meer tijd voor zichzelf.
- Respondenten willen graag duidelijke informatie waar en hoe ze ondersteuning kunnen
vinden.
- Respondenten willen graag 1 contactpersoon die alles voor hen regelt.
- Respondenten willen een vertrouwd iemand (familie) die hen af en toe kan vervangen.
- Veel respondenten weten niet hoe hun ideale mantelzorg ondersteuning eruit zou moeten
zien.
Aan de reacties is te zien dat de mantelzorgers veel stress ervaren. Wanneer respondenten
de mogelijkheid hadden om iets te kunnen beschrijven in de vragenlijst, is er veel
geschreven en veel gedeeld, wat niet per se een antwoord op de vraag was. Mensen
deelden graag hun ervaringen en gevoelens. Gevolgen van deze stress kunnen zijn dat ze
niet meer op lange termijn kunnen denken. Mantelzorgers leven per dag en vergeten dat er
op lange termijn ook dingen te regelen zijn1

1

Jungmann N, Wesdorp P. Mobility mentoring: hoe inzichten uit de leiden hersenwetenschap tot een
betere aanpak van armoede. 2017;
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4. Conclusies aan de hand van de vragenlijst
De volgende doelen zijn opgesteld door Carrefour die door dit onderzoek behaald moesten
worden. Deze worden hieronder nog een keer opgenoemd.
 In kaart brengen wat de behoefte aan mantelzorgondersteuning in NOP is;
 In kaart brengen wat er momenteel aan mantelzorgondersteuning in NOP is;
 Omschrijven wat ervoor nodig is dat ondersteuningsmogelijkheden worden benut;
 In kaart brengen wat er wordt gemist;
 In kaart brengen of het ondersteuningsaanbod gevonden wordt;
 Conclusie of het huidige ondersteuningsaanbod aansluit op de behoeften;
 Voorstel hoe het ondersteuningsaanbod zichtbaar te maken.
In dit hoofdstuk zullen deze doelen afzonderlijk worden beschreven met behulp van de
resultaten van de vragenlijst.

4.1 Behoefte aan mantelzorgondersteuning in NOP
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat ze geen enkele zorg- en
ondersteuningstaak die ze nu doen aan anderen over zouden willen laten.
De ondersteuningsmogelijkheden waar ze gebruik van zouden willen maken zijn
vooral de mantelzorgwaardering. Verder scoren hier informatie en advies, praktische steun,
financiële ondersteuning en emotionele steun hoog op deze vraag.
In de open vraag over hoe de perfecte ondersteuning eruitziet voor mantelzorgers
vielen meerdere dingen op. Veel respondenten geven aan dat ze het nu allemaal nog wel
redden, maar dat wanneer meer ondersteuning nodig is ze het snel en gemakkelijk kunnen
krijgen. Hier willen ze graag duidelijke informatie over dat ze gemakkelijk kunnen vinden.
Ook zouden ze het fijn vinden dat ze hiervoor 1 contactpersoon kunnen gebruiken.
Verder zouden de respondenten graag meer tijd voor zichzelf willen, dit zou kunnen
wanneer een vertrouwd iemand uit het eigen netwerk ze af en toe zou kunnen vervangen.
Ook zouden respondenten graag met lotgenoten willen praten om zo hun verhaal kwijt te
kunnen en ervaringen uit te wisselen.
Wat ook heel erg opviel is dat er veel respondenten niet weten hoe hun ideale
mantelzorgondersteuning eruit zou moeten zien.

4.2 Huidige mantelzorgondersteuning in NOP en landelijk
Mogelijkheden ter ondersteuning
o Informatie en advies
o Advies over combineren werk en mantelzorg
o Praktische steun
o Materiële steun bijvoorbeeld huishoudelijke hulp
o Persoonlijk verzorging door een thuiszorgorganisatie/zorgverlener
o Financiële ondersteuning (toeslagen/vergoedingen vanuit zorgverzekering)
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o Administratieve ondersteuning,
o Emotionele steun (individueel)
o Cursus of training over specifieke aandoeningen of ziektebeelden
o Informatiebijeenkomsten
o Lotgenotencontactgroepen
o Mantelzorgwaardering
o Ontspanningsactiviteiten samen met andere mantelzorgers
o Onafhankelijke Cliëntondersteuner
o Een Mantelzorgmakelaar
o Een Casemanager Dementie
o Een telefonische hulpdienst
o Technische hulpmiddelen (camera’s/gps-systeem)
Organisaties die iets doen aan mantelzorg
o Sociaal wijkteam DOEN
o VIA punt
o Steunpunt Mantelzorg Carrefour
o Carrefour
o Humanitas
o Maatschappelijk werk
o MEE
o Gemeente/ WMO-loket
o (Thuis)zorg/ Wijkverpleging
o (Ambulante) Thuisbegeleiding
Voorzieningen die respijtzorg aanbieden
o (Respijt) vrijwilliger
o Dagbesteding
o Logeeropvang
o Nachtopvang (slaap/waakdienst)
o 24 uurs aanwezigheidszorg (thuis)
o Buurthuis/ inloop/ ontmoetingscentrum

4.3 Benutten van zorg- of ondersteuningsmogelijkheden
Mantelzorgers gebruiken ondersteuningsmogelijkheden vooral niet omdat ze denken er nu
nog geen behoefte aan te hebben. Wanneer ze die behoefte aan meer ondersteuning wel
hebben geven ze aan dat ze niet op de hoogte waren van de mogelijke
ondersteuningsmogelijkheden. Ook denken ze dat ze het zelf het beste kunnen, zij kennen
hun zorgvrager het beste. Als laatste verwachten ze niet in aanmerking te komen.
Aan de antwoorden is te zien dat mantelzorgers pas aan de bel trekken wanneer het
echt nodig is, waardoor de zorg vaak al te laat komt. Verder is het niet duidelijk waar ze
bepaalde mogelijkheden kunnen vinden en of ze in aanmerking ervoor komen.
Ook werd er aangeven dat de zorgvrager de ondersteuning vaak tegenhoudt,
wanneer de mantelzorger het wel wil. Deze wil geen vreemde in huis en vindt de zorg
overbodig.
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4.4 Wat wordt er gemist?
Respondenten geven aan dat ze informatie missen over de verschillende
ondersteuningsmogelijkheden. Ook missen ze een netwerk waaraan ze de zorg kunnen
toevertrouwen wanneer dat nodig is, dit netwerk kan formeel of informeel zijn. Verder is
respijtzorg heel erg onbekend onder de respondenten, terwijl ze daar veel aan zouden
kunnen hebben.
Omdat mantelzorgers pas aan de bel trekken wanneer de zorg echt te zwaar wordt,
komen ondersteuningsmogelijkheden vaak te laat. Hier zouden de zorgorganisaties rekening
mee kunnen houden.

4.5 Vinden van het ondersteuningsaanbod
Respondenten hebben aangeven dat ze het liefst de informatie over mantelzorg
ondersteuning krijgen en zouden willen krijgen van een hulpverlener, zoals een huisarts,
praktijkondersteuner, (thuis) zorg. Verder gebruiken ze Carrefour ook voor informatie en
willen ze graag dat dit zo blijft. Veel respondenten hebben aangegeven een website te willen
waar alle ondersteuningsmogelijkheden op staan. Deze zou gebruikt kunnen worden door
de hulpverleners en de andere aanbieders van ondersteuningsmogelijkheden.
Wanneer respondenten de informatie digitaal zouden ontvangen zouden ze dit het
liefste ontvangen door middel van e-mail of een website.

4.6 Conclusie ondersteuningsaanbod en behoeften
In conclusie past het ondersteuningsaanbod ten aanzien van mantelzorgondersteuning bij de
behoefte van mantelzorgers. Wel zou hier duidelijke en vindbare informatie over
beschikbaar moeten zijn zodat mantelzorgers het gemakkelijk kunnen vinden.
Mantelzorgers trekken vaak pas aan de bel wanneer het probleem al heel groot is.
Om dit te voorkomen zullen de verschillende aanbieders van ondersteuningsmogelijkheden
meer preventief te werk moeten gaan om zo zorg op maat te kunnen bieden. Waar zorg is, is
mantelzorg.

4.7 Voorstel om het ondersteuningsaanbod zichtbaarder te maken
Om het ondersteuningsaanbod meer zichtbaar te maken zou er duidelijke informatie over
moeten komen. Wanneer deze er is zal deze op een vindbare manier beschikbaar moeten
zijn. Dit zou kunnen door middel van een website of een nieuwsbrief die via de mail
verschijnt met informatie. Daarnaast zou deze informatie ook gemakkelijk niet digitaal
beschikbaar moeten zijn omdat de doelgroep op leeftijd is. Dit zou kunnen met behulp van
een folder of een hulpverlener die in gesprek gaat met de zorgvrager en de mantelzorger en
hierbij de benodigde informatie geeft.
Deze uitkomst kwam ook uit het mantelzorgonderzoek uit 2016 van Mezzo 2.

2

1.

Klein M Van Der, Verleun A. mantelzorgsystemen in de regio Flevoland : vraag en aanbod in
het kader van de nieuwe Wmo Notitie voor Inhoud. 2014;(september).
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5. In gesprek met mantelzorgers en organisaties
Naast de vragenlijst zijn er interviews geweest met mantelzorgers en is er een
mantelzorgbijeenkomst gehouden.
Mantelzorgbijeenkomst en interviews
Op de vraag: Wat heb je nodig als mantelzorger? Kwamen de volgende punten naar voren:
- Begrip vanuit de omgeving, dit kan zijn het werk, maar ook het netwerk van de
mantelzorger.
- Erkenning, gezien en serieus genomen willen worden door het netwerk en het werk
van de mantelzorger.
- Vrije tijd, voor hobby, ontspanning, gewoon rust.
- Een duidelijke sociale kaart en hieraan gekoppeld 1 punt waar je met al je vragen
terecht kunt en die weten waar je moet zijn!
Mantelzorgers vragen hierin ook deskundigheid van de professional. Dit wordt gemist bij
mantelzorgers.
Een opmerking die een geïnterviewde mantelzorger gaf was: “Had ik de sociale kaart die als
bijlage was mee gestuurd bij de vragenlijst maar een jaar eerder gehad dat had mij heel veel
tijd en frustratie bespaard”.
Het serieus genomen worden kan gekoppeld worden aan een goede of betere afstemming
met formele en informele zorg. Hierin kan nog een slag geslagen worden. Met een duidelijk
rol en positie voor de mantelzorger.
Tijdens de mantelzorgbijeenkomst gebeurde iets moois, mantelzorgers vertelde elkaar hun
ervaringen. Ze voelden zich veilig genoeg om hun verhalen met elkaar te delen. Een aantal
mantelzorgers geeft aan dat ze wel vaker zo’n bijeenkomst willen met lotgenoten.
Het vertellen over ervaringen blijkt in de vragenlijst maar ook in een landelijk
mantelzorgonderzoek, Mantelzorg, goed gevoel3 iets opvallends te zijn. Bij de vragenlijst
zagen wij waar ruimte was om iets over de vraag aan te vullen dat mantelzorgers hele
verhalen schreven en uit het landelijke onderzoek komt dit ook duidelijk naar voren.
Werksessies met organisaties
Is er cohesie voor een mantelzorgnetwerk onder andere welzijns- en zorgorganisaties?
Er zijn 2 werksessies voor welzijns- en zorgorganisaties georganiseerd.
In de 1e werksessie hebben we het gehad over hoe we met elkaar meer bekendheid konden
geven aan mantelzorgondersteuning (bewustwording) hoe we mantelzorgers beter konden
bereiken, hoe signaleren we overbelasting bij mantelzorgers, welke
ondersteuningsmogelijkheden hebben we al (bijv. respijtzorg) en hoe kunnen wij hierin meer
gaan samenwerken, elkaar beter vinden, verbinden en versterken?
In de 2e werksessie zijn de resultaten van de vragenlijst besproken en wilden we met elkaar
bespreken welke acties we eventueel gezamenlijk hierin kunnen ondernemen.
Verwachtingen die werden uitgesproken in de 1e werksessies waren dat we eigenlijk weinig
van elkaar weten wat we doen qua mantelzorgondersteuning. Er werd zelfs een voorstel
3

Verpaalen IAM. Mantelzorg, goed gevoel. Nijmegen; 2018.
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gedaan om nog een keer een bijeenkomst te organiseren maar dan informeler bijv. met een
pitch van een organisatie en speeddaten met elkaar om elkaar beter te leren kennen.
Er wordt 1 centraalpunt gemist waar alle informatie/deskundigheid, bijv. over de
verschillende wetten en over ondersteuningsmogelijkheden te vinden is.
Tijdens de 1e werksessie werd ook ingegaan op: Wat hebben we te bieden bijv. qua
preventie, materiaal- maatregelingen, inzet van een back-up voor mantelzorgers
(vrijwilligers/ of professionals). En welke lotgenotencontactgroepen zijn er en wanneer?
Maar ook elkaar kunnen vinden als organisatie zijnde, en kunnen doorverwijzen. We
kunnen hieruit concluderen dat organisaties ook een duidelijke overzichtelijke sociale kaart
missen.
Een verwachting was ook om voortgang en stappen richting de gemeente te gaan maken
voor een mantelzorgnetwerk.
Maar ook om overbelaste mantelzorgers eerder signaleren en meer bewustwording bij
iedereen dat iemand mantelzorger is, wordt genoemd. Waar zorg is, is mantelzorg!
Hoe hebben we dat nu geregeld?
De 2e werksessie op 2 juli 2018 zijn de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd aan
medewerkers van verschillende organisaties.
Hier kwam vooral uit dat er een duidelijke sociale kaart moet komen.
Dat er wat aan gedaan moet worden dat respijtzorg relatief onbekend is.
Dat er wat gedaan moet worden aan het feit dat mantelzorgers vaak te laat aan de bel
trekken.
Punt 2 van de agenda was welke acties kunnen we hier gezamenlijk in ondernemen.
De deelnemers van de verschillende organisaties waren hier niet uitgesproken over. Ze
kunnen (of willen) zich hierin nog geen eigenaarschap toe-eigenen. Het lijkt erop dat de bal
bij Steunpunt Mantelzorg, Carrefour ligt. Hierin zou ook Steunpunt Mantelzorg, Carrefour
een voortrekkersrol kunnen nemen.
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6. Aanbevelingen
Aan de hand van de vragenlijst, interviews en bijeenkomsten worden de volgende
aanbevelingen gedaan:
- Sociale kaart.
Deze sociale kaart moet vindbaar en duidelijk zijn voor mantelzorgers en professionals die
met deze mantelzorgers werken. Ook zou er 1 centraal punt moeten zijn voor de
mantelzorgers met vragen over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden wanneer
mantelzorgers vragen hebben over de sociale kaart of niet beschikken over een computer.
- Respijtzorg
De mogelijkheden van respijtzorg in NOP zouden duidelijker moeten weergegeven.
Mantelzorgers hebben aangeven dat ze graag meer tijd voor zichzelf zouden willen hebben,
wat mogelijk is door middel van respijtzorg. Daarnaast geven ze aan dat ze niet weten wat
respijtzorg is en waar ze het kunnen vinden. Respijtzorg zou mantelzorgers rust kunnen
bieden en tijd voor zichzelf waardoor ze op kunnen laden. Respijtzorg zou gedaan kunnen
worden door vrijwilligers of deskundigen en zelfs aan huis4.
- Preventie
Om een overbelaste mantelzorger te voorkomen zouden professionals preventiever te werk
moeten gaan. Uit de vragenlijst en de mantelzorgbijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat
mantelzorgers vaak pas aan de bel trekken wanneer er met spoed ondersteuning nodig is.
Dit zorgt voor stress voor de zorgvrager en mantelzorger. Door preventiever te werk te gaan
kan er ingegrepen worden voordat een situatie te veel wordt voor een mantelzorger, om zo
een overbelaste mantelzorger te voorkomen. Tijdens bijeenkomsten tussen professionals
zou invulling kunnen worden gegeven aan preventief werken om zo tot een plan te komen
dat breed wordt gedragen. Doormiddel van een duidelijke doorverwijskaart bij de
verschillende zorg- en ondersteuningsmogelijkheden zou dit opgevangen kunnen worden.
- Eigen Kracht
Mantelzorgers willen graag erkenning, ook zouden ze meer steun willen zien van hun
netwerk. Verder geven ze aan dat ze pas hulp willen wanneer ze vinden dat het nodig is. Om
voor meer sociale steun te zorgen voor de mantelzorgers en het zorgen voor eigen regie zou
de eigen kracht werkwijze kunnen helpen. Hierbij werkt een professional samen met een
cliënt en kijkt die naar de behoefte van een cliënt. De hulp wordt dan gezocht vanuit het
eigen netwerk en de eigen talenten van de cliënt. Wanneer eigen kracht gestimuleerd
wordt, zal het netwerk en/of de professional preventief te werk kunnen gaan om te zorgen
dat de mantelzorger niet overbelast wordt. Tijdens gesprekken tussen de professional, de
mantelzorger en het netwerk kan gebruik gemaakt worden van motiverende
gespreksvoering. Zo kan de mantelzorger ook erkenning en begrip krijgen van zijn/haar
omgeving.

4

Klein M Van Der, Verleun A. Logeer- en Oppasmogelijkheden voor mantelzorgsystemen in de regio
Flevoland : vraag en aanbod in het kader van de nieuwe Wmo. 2014;(september).
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- Bijeenkomsten voor mantelzorgers
Tijdens de bijeenkomst werd het duidelijk dat mantelzorgers graag met elkaar in gesprek
zouden willen gaan. Uit de vragenlijst kwam ook dat mantelzorgers graag hun verhaal kwijt
willen. Hiervoor zouden mantelzorgbijeenkomsten kunnen worden georganiseerd. Deze
hebben als doel om de mantelzorger even te ontlasten van de mantelzorg en het delen van
ervaringen. Tijdens deze bijeenkomsten zouden de mantelzorgers kunnen werken aan de
eigen kracht en ervaringen kunnen delen. Het netwerk van een mantelzorger zou hier ook
aan mee kunnen doen, om zo erkenning en begrip te krijgen.
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Bijlage 1: Vragenlijst

Vragenlijst mantelzorg
Zorgt u voor iemand?
Uw kind, partner, ouder, vriend of buur met een
chronische ziekte of handicap.
Helpt u hem/haar regelmatig?
Dan bent u mantelzorger!
Wat heeft u nodig, om deze zorg te kunnen bieden?
Doel van de vragenlijst
Mantelzorg is een belangrijke taak. Als mantelzorger weet u dat als geen ander.
Het doel van de vragenlijst is dat wij inzicht krijgen op wat u nodig hebt en/of mist als
mantelzorger in Noordoostpolder.
De antwoorden op de vragenlijst worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld.
Als u in het afgelopen jaar aan meer dan één persoon mantelzorg hebt verleend, vult u dan
de vragenlijst in voor de persoon die u het langst of het vaakst hebt geholpen. Kies één
persoon en vul de totale vragenlijst in voor die ene persoon.
Het invullen van de vragenlijst duurt hooguit 15 a 20 min en kan tot 27 april.
Mantelzorg Bijeenkomst
In juni wordt er een bijeenkomst voor mantelzorgers georganiseerd over de uitkomsten van
deze vragenlijst over mantelzorgondersteuning. Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst om
mee te praten over dit onderwerp en de uitkomsten van de vragenlijst? Dan kunt u dit
aangeven aan het einde van deze vragenlijst.
Hoe vult u de vragenlijst in?
De meeste vragen kunt u beantwoorden door het bolletje van het antwoord van uw keuze in
te kleuren. Wilt u bij het invullen van de vragenlijst een blauw of zwart schrijvende pen
gebruiken en geen potlood.
Toelichting kunt u geven in de bijbehorende kaders.
Terugzenden en aanvullende informatie
De ingevulde vragenlijst kan in de meegezonden retourenvelop worden teruggezonden. Of u
kunt de ingevulde vragenlijst inleveren bij de balie van Welzijnsgroep Carrefour, Harmen
Visserplein 6, 0527 - 63 00 00
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Achtergrondinformatie over diegene aan wie u mantelzorg hebt verleend.
Als u in het afgelopen jaar aan meer dan één persoon mantelzorg hebt verleend, vult u dan
de vragenlijst in voor de persoon die u het langst of het vaakst hebt geholpen. Kies dus één
persoon en vul de totale vragenlijst in voor die ene persoon.
1. Wat is het geslacht van de persoon aan wie u mantelzorg hebt verleend?
o Man
o Vrouw
2. Wat is de leeftijd van deze persoon?
………………………………………………………
3. Waar woont deze persoon?
o Noordoostpolder
o Elders
4. Wat is uw relatie met deze persoon?
Deze persoon is van mij:
o Partner
o Ouder
o Schoonouder
o Kind
o Broer of zus
o Grootouder
o Ander familielid
o Vriend of kennis
o Buurman of buurvrouw
o Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
5. Voor wie bent u mantelzorger? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Voor iemand met:
o (Beginnende) dementie/ geestelijke achteruitgang
o Algemene beperkingen door ouderdom
o Zorgbehoefte in de stervensfase
o Psychische problemen (bijv. psychoses/depressies/ borderline)
o ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
o Verslaving
o Lichamelijke handicap
o Verstandelijke handicap
o Hersenletsel (niet aangeboren hersenletsel)
o Kind met een intensieve zorgvraag*
o Andere oorzaak namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
* Iemand met een intensieve zorgvraag heeft als gevolg van een handicap, stoornis of ziekte veel en langdurig zorg en ondersteuning
nodig. Er kan sprake zijn van (een combinatie van) ziekte, (lichte) verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen, zintuiglijke
beperkingen, GGZ-problematiek en meervoudige beperkingen.
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6.

Hoeveel uur in de week geeft u gemiddeld mantelzorg aan deze persoon?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
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Uw rol als mantelzorger
Mantelzorg is een verantwoordelijke taak, die tijd en energie kost. We willen graag weten
hoe uw rol als mantelzorger eruitziet.
7.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Welke zorg- ondersteuningstaken verricht u? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Huishoudelijke hulp
Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Begeleiding bij praktische zaken (boodschappen, tuinonderhoud, klussen in huis)
Begeleiden bij sociale activiteiten
Hulp bij administratie en/of financiën
Toezicht of gezelschap
Emotionele steun
Opvang in crisissituaties
Vervoer (halen en brengen van en naar bijv. dagbesteding, ziekenhuis, een vereniging
etc.)
o Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
o Niet van toepassing
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
8. Welke van deze zorg- en ondersteuningstaken zou u niet (meer) willen doen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o Huishoudelijke hulp
o Persoonlijke verzorging
o Verpleegkundige hulp
o Begeleiding bij praktische zaken (boodschappen, tuinonderhoud, klussen in huis)
o Begeleiden bij sociale activiteiten
o Hulp bij administratie en/of financiën
o Toezicht of gezelschap
o Emotionele steun
o Opvang in crisissituaties
o Vervoer (halen en brengen van en naar bijv. dagbesteding, ziekenhuis, een vereniging
etc.)
o Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
o Niet van toepassing
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
9.
o
o
o

Met wie deelt u de zorg voor uw naaste? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Partner
Gezinslid
Familie
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o
o
o
o
o
o

Kennissen, vrienden of buren
Formele (betaalde) zorgverleners
Huishoudelijke hulp
(Zorg)vrijwilligers
N.v.t., ik ben de enige die de hulp verleent
Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………

Indien wenselijk kunt u hier een toelichting geven op uw antwoord op vraag 6,7,8 of 9:
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Voorzieningen
Ondersteuning:
Een aantal instanties biedt ondersteuning aan mensen die mantelzorg verlenen. Tot die
instanties behoren bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, het buurtwerk, de thuiszorg,
steunpunt mantelzorg en de gemeente.
In de volgende vragen kunt u aangeven of u op de hoogte bent van deze ondersteuning, en
hoe u deze heeft gevonden, en of u er gebruik van heeft gemaakt.
10. Welke mogelijkheden ter ondersteuning kent u in Noordoostpolder, gekoppeld aan
mantelzorg? (Meerdere antwoorden mogelijk) (voor informatie over de
verschillende mogelijkheden kunt u kijken op:
http://www.carrefour.nu/vragenlijst-mantelzorgondersteuning)
o Informatie en advies
o Advies over combineren werk en mantelzorg
o Praktische steun
o Materiële steun bijvoorbeeld huishoudelijke hulp
o Persoonlijk verzorging door een thuiszorgorganisatie/zorgverlener
o Financiële ondersteuning (toeslagen/vergoedingen vanuit zorgverzekering)
o Administratieve ondersteuning,
o Emotionele steun (individueel)
o Cursus of training over specifieke aandoeningen of ziektebeelden
o Informatiebijeenkomsten
o Lotgenotencontactgroepen
o Mantelzorgwaardering
o Ontspanningsactiviteiten samen met andere mantelzorgers
o Onafhankelijke Cliëntondersteuner
o Een Mantelzorgmakelaar
o Een Casemanager Dementie
o Een telefonische hulpdienst
o Technische hulpmiddelen (camera’s/gps-systeem)
o Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
11. Welke organisaties kent u in Noordoostpolder, gekoppeld aan mantelzorg?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o Sociaal wijkteam DOEN
o VIA punt
o Steunpunt Mantelzorg Carrefour
o Carrefour
o Humanitas
o Maatschappelijk werk
o MEE
o Gemeente/ WMO-loket
o (Thuis)zorg/ Wijkverpleging
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o (Ambulante) Thuisbegeleiding
o Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
12. Welke voorzieningen kent u in Noordoostpolder die respijtzorg aanbieden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander
over te dragen zodat hij/zij even tijd voor zichzelf heeft. Daardoor kunnen zij de zorg
beter volhouden.
o (Respijt) vrijwilliger
o Dagbesteding
o Logeeropvang
o Nachtopvang (slaap/waakdienst)
o 24 uurs aanwezigheidszorg (thuis)
o Buurthuis/ inloop/ ontmoetingscentrum
o Ik ken respijtzorg niet
o Anders, namelijk
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indien wenselijk kunt u hier een toelichting geven op uw antwoord op vraag 10, 11, 12:
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13. Van welke mogelijkheden ter ondersteuning maakt u gebruik of hebt u gebruik
gemaakt in Noordoostpolder? (Meerdere antwoorden mogelijk)
o Informatie en advies
o Advies over combineren werk en mantelzorg
o Praktische steun
o Materiële steun bijvoorbeeld huishoudelijke hulp
o Persoonlijk verzorging door een thuiszorgorganisatie/zorgverlener
o Financiële ondersteuning (toeslagen/vergoedingen vanuit zorgverzekering)
o Administratieve ondersteuning,
o Emotionele steun (individueel)
o Cursus of training over specifieke aandoeningen of ziektebeelden
o Informatiebijeenkomsten
o Lotgenotencontactgroepen
o Mantelzorgwaardering
o Ontspanningsactiviteiten samen met andere mantelzorgers
o Onafhankelijke Cliëntondersteuner
o Een Mantelzorgmakelaar
o Een Casemanager Dementie
o Een telefonische hulpdienst
o Technische hulpmiddelen (camera’s/ gps-systeem)
o Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
14. Van welke organisaties maakt u gebruik of hebt u gebruik gemaakt in
Noordoostpolder, gekoppeld aan mantelzorg? (Meerdere antwoorden mogelijk)
o Sociaal wijkteam DOEN
o VIA punt
o Steunpunt Mantelzorg Carrefour
o Carrefour
o Humanitas
o Maatschappelijk werk
o MEE
o Gemeente/ WMO-loket
o (Thuis)zorg/ Wijkverpleging
o (Ambulante) Thuisbegeleiding
o Anders, namelijk

32

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
15. Van welke voorzieningen die respijtzorg aanbieden maakt u gebruik of hebt u
gebruik gemaakt in Noordoostpolder? (Meerdere antwoorden mogelijk)
o (Respijt) vrijwilliger
o Dagbesteding
o Logeeropvang
o Nachtopvang (slaap/waakdienst)
o 24 uurs aanwezigheidszorg (thuis)
o Buurthuis/ inloop/ ontmoetingscentrum
o Ik ken respijtzorg niet
o Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

16. Hoe tevreden bent u over deze voorzieningen?
1= Helemaal Niet tevreden, 2= Niet Tevreden, 3= Neutraal, 4= Tevreden, 5= Heel
Erg Tevreden.

Informatie en advies
Advies over combineren werk en
mantelzorg
Praktische steun
Materiële steun bijvoorbeeld
huishoudelijke hulp
Persoonlijk verzorging door een
thuiszorgorganisatie/zorgverlener
Financiële ondersteuning
(toeslagen/vergoedingen vanuit
zorgverzekering)
Administratieve ondersteuning,
Emotionele steun (individueel)
Cursus of training over specifieke
aandoeningen of ziektebeelden
Informatiebijeenkomsten
Lotgenotencontactgroepen
Mantelzorgwaardering
Ontspanningsactiviteiten samen
met andere mantelzorgers
Onafhankelijke Cliëntondersteuner
Een Mantelzorgmakelaar
Een Casemanager Dementie
Een telefonische hulpdienst

n.v.t
o
o

1

2

3

4

5

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
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Technische hulpmiddelen
(camera’s/ gps-systeem)
Anders, namelijk
……………………………………………………….

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Geef hier een toelichting op uw antwoorden op vraag 16:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

17. Van
welke mogelijkheden ter ondersteuning zou u gebruik willen maken? (Meerdere
antwoorden mogelijk)
Informatie en advies
Advies over combineren werk en mantelzorg
Praktische steun
Materiële steun bijvoorbeeld huishoudelijke hulp
Persoonlijk verzorging door een thuiszorgorganisatie/zorgverlener
Financiële ondersteuning (toeslagen/vergoedingen vanuit zorgverzekering)
Administratieve ondersteuning,
Emotionele steun (individueel)
Cursus of training over specifieke aandoeningen of ziektebeelden
Informatiebijeenkomsten
Lotgenotencontactgroepen
Mantelzorgwaardering
Ontspanningsactiviteiten samen met andere mantelzorgers
Onafhankelijke Cliëntondersteuner
Een Mantelzorgmakelaar
Een Casemanager Dementie
Een telefonische hulpdienst
Technische hulpmiddelen (camera’s/ gps-systeem)
Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
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18. Van welke voorzieningen die respijtzorg aanbieden zou u gebruik willen maken in
Noordoostpolder? (Meerdere antwoorden mogelijk)
o (Respijt) vrijwilliger
o Dagbesteding
o Logeeropvang
o Nachtopvang (slaap/waakdienst)
o 24 uurs aanwezigheidszorg (thuis)
o Buurtkamer/ inloop/ vereniging
o Ik ken respijtzorg niet
o Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
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19. Indien u behoefte heeft aan bepaalde ondersteuningsmogelijkheden, waarom
maakt u hier dan geen of minder dan gewenst gebruik van?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o Niet van toepassing, ik heb geen behoeft aan (meer) ondersteuning
o Ik weet niet hoe of waar ik deze voorzieningen kan krijgen/ vinden
o Ik verwacht niet in aanmerking te komen
o Ik denk dat ik het niet kan betalen
o Het heeft geen zin, want er is een wachtlijst
o Ik wil geen vreemden in huis
o Ik ben er nog niet aan toegekomen om het aan te vragen
o Het is niet urgent genoeg
o Ik denk dat ik het zelf het beste kan, ik ken mijn ‘geliefde’ het best en weet wat hij/zij
nodig heeft
o Ik vind het lastig om de zorg toe te vertrouwen aan een professional
o Ik vind het lastig om de zorg toe te vertrouwen aan een vrijwilliger
o Ik was niet op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden
o De voorziening sluit niet aan bij mijn behoefte, want
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
o Ik verwacht dat de voorziening mij niet kan helpen, want
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
o Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Indien wenselijk kunt u hier een toelichting geven op uw antwoord op vraag 17, 18, 19 en 20:
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Informatie
Graag zouden we willen weten waar u de informatie over voorzieningen hebt
verkregen/gevonden/opgezocht in Noordoostpolder.
20. Hoe heeft u informatie over de ondersteuningsmogelijkheden gevonden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o Huisarts/ Praktijkondersteuner
o Krant (huis aan huisbladen)
o Mond op mond, via
………………………………………………………………………………………………………
o Andere mantelzorger of lotgenoot
o Website van
………………………………………………………………………………………………………………….
o Sociaal wijkteam DOEN
o VIA punt
o Steunpunt Mantelzorg Carrefour
o Carrefour
o Humanitas
o Maatschappelijk werk
o MEE
o Gemeente/ WMO-loket
o (Thuis)zorg / Wijkverpleging
o (Ambulante) Thuisbegeleiding
o Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
21. Hoe zou u de informatie het liefst willen ontvangen? (Meerdere antwoorden
mogelijk)
o Huisarts/ Praktijkondersteuner
o Krant (huis aan huisbladen)
o Mond op mond, via ……………………………………………………………………………………………………
o Andere mantelzorger of lotgenoot
o Website van…………………………………………………………………………………………………………………
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sociaal wijkteam DOEN
VIA punt
Steunpunt Mantelzorg Carrefour
Carrefour
Humanitas
Maatschappelijk werk
MEE
Gemeente/ WMO-loket
(Thuis)zorg / Wijkverpleging
(Ambulante) Thuisbegeleiding
Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
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22. Wanneer u informatie over mantelzorg ondersteuning digitaal zou
ontvangen/opzoeken, op welke manier zou u dat dan het liefst willen? (Meerdere
antwoorden mogelijk)
o App
o Website
o Online platform
o Mail
o E-learning
o N.v.t.
Indien wenselijk kunt u hier een toelichting geven op uw antwoord op vraag 21, 22, 23, 24 en 25:

o Anders,
namelijk…………………………………………………………………………………………………………..
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Belasting van de mantelzorger
Mantelzorg is een verantwoordelijke taak, die tijd en energie kost. Graag zouden we willen
weten hoe belastend u deze zorg ervaart en hoe we zouden kunnen helpen om deze zorg
minder belastend te maken.
23. Ik kan de mantelzorg goed combineren met werk/opleiding/tijd voor mezelf/gezin.
o Helemaal mee eens
o Mee eens
o Niet mee eens, en niet mee oneens
o Niet mee eens
o Helemaal niet mee eens

24. Ik vind het (mantel)zorgen voor een ander te belastend voor mijn leven.
o Helemaal mee eens
o Mee eens
o Niet mee eens, en niet mee oneens
o Niet mee eens
o Helemaal niet mee eens
25. Hoe ziet uw ideale (mantelzorg)ondersteuning eruit?
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Algemene gegevens
26. Wat is uw geboortedatum?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
27. Wat is uw geslacht?
o Man
o Vrouw
28. Heeft u een migratieachtergrond?
o Nee
o Ja, ik kom uit:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

29. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt (met een diploma)?
o Geen opleiding
o Lagere school/basisonderwijs
o LBO, VBO, LTS, LHNO, VMBO
o Mavo, VMBO-t, MBO-kort
o MBO, MTS, MEAO
o Havo, VWO, Gymnasium
o HBO, HEAO, PABO, HTS
o Universiteit
o Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

30. Wat voor werk doet u? (Meerdere antwoorden mogelijk)
o Niet van toepassing
o Ik volg een opleiding (voltijd)
o Ik volg een opleiding (deeltijd)
o Ik werk fulltime als:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
o Ik werk parttime als:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
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Mantelzorg Bijeenkomst in juni
31. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst op 12 juni om mee te praten over dit
onderwerp en de resultaten uit dit onderzoek?
o Ja
o Nee
32. Ik kan niet naar de bijeenkomst, maar wil wel graag de uitkomsten van dit
onderzoek ontvangen?
o Ja
o Nee

Laat dan hier uw e-mailadres of postadres achter zodat wij u kunnen uitnodigen voor de
Mantelzorgbijeenkomst (of de uitkomsten kunnen sturen)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
Wilt u verder nog wat kwijt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..

Heel erg bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!
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