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De stem van de Limburgse mantelzorger
6 erkende mantelzorgverenigingen in Vlaanderen:

- Informatie
- Lotgenotencontact
- Belangenbehartiging
- …

Grootschalig onderzoek: evalueren of we voldoende tegemoet komen aan de behoeften en verwachtingen van Limburgse
mantelzorgers.

De vragenlijst bestond uit 39 vragen, onderverdeeld in 4 categorieën:
Profiel van de mantelzorger
Werk en mantelzorg combineren
Behoeften en noden van de mantelzorger
Communicatie

www.cm.be/mantelzorg

1.603 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld tussen 22 februari en 3 april 2016.

http://www.cm.be/mantelzorg


Profiel van de mantelzorger
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Ik ben mantelzorger van :

Partner

(Schoon)ouder

Kind

Ander familielid

Vriend(in)/kennis

Buurman/-vrouw

Overige (geef nadere toelichting)

Mantelzorgers die zorgen voor hun ouder, schoonouder of partner zijn in de

meerderheid (samen 76,7%). Mantelzorg speelt zich dus voornamelijk af binnen de

familiale context (maar liefst 90,9%). Buurtzorg en zorgen voor kennissen en vrienden

(2,9%) is beperkt. Dit kan aangeven dat er rond sensibilisatie nog wat werk is. Velen

‘voelen’ zich geen mantelzorger, maar zijn het wel.



De persoon waarvoor ik zorg heeft volgende gezondheidsproblemen :

Answer Options
Response 

Percent

Response 

Count

Een fysieke beperking 57,8% 877

Een mentale beperking 15,0% 228

Een zintuiglijke beperking (slechtziend, blind, doof,..) 10,2% 155

Psychische kwetsbaarheid (depressie, bipolaire stoornis, 

schizofrenie, borderline, neerslachtig,..)
12,9% 195

Ouderdom 45,0% 682

Dementie 17,1% 259

Parkinson 5,5% 84

Overige (geef nadere toelichting) 20,6% 312

answered question 1516

skipped question 87

Mantelzorgers zorgen over het algemeen voor

mensen die behoren tot de categorie ‘ouderen’.

44,9% van de zorgbehoevenden is ouder dan 81

jaar.



Je weet nooit op voorhand hoelang een

mantelzorgsituatie gaat duren. Voor vele

mantelzorgers is dit dus een onzekere situatie.

15,8% geeft aan toch al meer dan 10 jaar

mantelzorger te zijn. Het grootste percentage

bevindt zich tussen 1 en 5 jaar.

We kunnen dus stellen dat ‘recente’

mantelzorgers vaker zorgen voor hun partner en

dat mantelzorgers die meer dan 10 jaar actief zijn

als mantelzorger, vaker zorgen voor de

(schoon)ouders.



51%43%

6%

Met hoeveel personen uit uw naaste 

omgeving deelt u doorgaans deze zorg ?

Met 1 persoon (we
nemen met 2 de zorg
op voor de
zorgbehoevende)

Tussen de 2 en 4
personen

Meer dan 4 personen

Hoe zwaar de zorg aanvoelt voor de mantelzorger heeft ook te

maken met het aantal mantelzorgers van de

zorgbehoevenden. Taken verdelen kan een hele verademing

zijn. 45,9% geeft aan de zorgen met anderen te delen. Als ze dit

dan delen doen ze dit het meest met 1 andere persoon. Slechts

6% deelt dit met meer dan 4 personen.
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Welke taken neemt de mantelzorger op?

De meeste respondenten doen de boodschappen voor de zorgbehoevende (83,2%). Dit is vaak een van de

eerste dingen die de zorgbehoevende niet meer kan (verplaatsing, auto, drukte, heffen,..).

Het laagste percentage vinden we terug in de lichamelijke verzorging. 34,5% helpt de zorgbehoevende met het

wassen, het aankleden en het toilet. Dit kan te maken hebben met het feit dat ze deze taken aan de

verpleegkundige overlaten.
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Activiteit van mantelzorgers die meer dan 15 

uur besteden aan de zorg per week

Student

Huisvrouw/huisman

Voltijds loontrekkende

Deeltijds loontrekkende

(Brug)gepensioneerde

Zelfstandige

Arbeidsongeschikte

Werkzoekende

We zien toch dat de intensiteit van

mantelzorg redelijk hoog ligt. 36,3% van de

respondenten geeft aan meer dan 15 uur

per week te besteden aan de zorg.

Respondenten die meer dan 15 uur per

week besteden aan de zorg, zijn meestal

(brug)gepensioneerd. Daarnaast is 15%

huisvrouw/huisman. Voltijds en deeltijds

loontrekkenden zijn met 16%.



38,1% van de respondenten is
(brug)gepensioneerd.

Als we het percentage van de voltijds
en de deeltijds loontrekkende
respondenten optellen komen we op
25,6%. Alle werkende respondenten
samen (voltijds, deeltijds, zelfstandige
en ambtenaren) : 36,4%

Response  

Percent

Response  

Count

34,1% 546

65,9% 1057

1603

0skipped  question

Answer Op tions

Man

Vrouw

answered  question

Answer Options
Response 

Percent

Response 

Count

Student 0,4% 6

Huisvrouw/huisman 13,4% 215

Voltijds loontrekkende 11,4% 182

Deeltijds loontrekkende 14,2% 227

(Brug)gepensioneerde 38,1% 611

Zelfstandige 3,8% 61

Arbeidsongeschikte 3,8% 61

Werkzoekende 2,8% 45

Ambtenaar/onderwijzend personeel 7,0% 113

Overige (geef nadere toelichting) 5,1% 82

answered question 1603

skipped question 0



Meer dan de helft van de respondenten kent
de maatregelen, maar maakt er geen
gebruik van. 20,8% maakt er wel gebruik
van.

Als we vragen naar de reden waarom de
werkende mantelzorgers geen gebruik
maken van maatregelen die werk en
mantelzorg makkelijker combineerbaar
maken, zien we dat 51,6% dit niet doet
omdat het combineren van werk en
mantelzorg haalbaar is. Toch geeft 17,6%
aan dat hier een financiële reden voor is.

Waarom maakt u hier geen gebruik van ?

Answer Options
Response 

Percent

Response 

Count

Het combineren van werk en mantelzorg is 

haalbaar voor mij
51,6% 191

Ik werk in een kleine onderneming waardoor 

minder werken de werkdruk bij collega's zou 

kunnen verhogen

3,8% 14

Financieel is dit voor mij niet haalbaar 17,6% 65

Ik denk dat ik dan carrièrekansen mis 3,0% 11

Ik vrees voor weerstand van mijn werkgever of 

collega's
3,0% 11

Ik bouw dan geen volwaardig pensioen op 9,7% 36

Ik kan niet/moeilijk inschatten hoelang mijn 

mantelzorgsituatie duurt
14,9% 55

Overige (geef nadere toelichting) 27,3% 101

answered question 370

skipped question 1233



Ongeveer 1/3e neemt ook nog de zorg

voor een kind of kleinkind op. Dit noemen

we de “Sandwich”-generatie. Dit is ook een

factor die ervoor kan zorgen dat de

mantelzorg zwaar wordt.



Thuisverpleg
ing

Gezinszorg Poetshulp
Klusjesdiens

t

Warme
maaltijden

aan huis
Oppashulp

Overige
(geef nadere
toelichting)

Reeks1 64,4% 24,4% 79,0% 12,4% 13,9% 8,1% 11,9%
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Worden er nog andere diensten ingeschakeld die een rol opnemen 

in de thuiszorgsituatie?
Worden er nog andere diensten 

ingeschakeld die een rol 

opnemen in de thuiszorgsituatie 

(zoals klusjesdienst, poetshulp,..) 

?

Answer Options
Respons

e Percent

Response 

Count

Ja
64,9% 941

Nee
35,1% 510

answered question 1451

skipped question 152



Niet belastend
22%

Matig belastend
59%

Zeer belastend
19%

Mate van belasting



Fysiek zwaar
Mentaal

zwaar
Tijdsintensie

f

Sociale
contacten

die
verminderen

Financieel
zwaar

Moeilijk te
combineren
met mijn job

Moeilijk te
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gezinssituati

e

Overige
(geef nadere
toelichting)

Reeks1 38,7% 64,2% 62,1% 45,8% 16,0% 12,2% 10,0% 9,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Op welk vlak is het belastend?

Overige : hier kwamen antwoorden naar boven zoals : verre verplaatsing, moeilijke communicatie, zelf

ook hoge leeftijd, geen steun van familie, isolement, nooit vakantie, grote verantwoordelijkheid,..

Werkenden duiden vooral ‘moeilijk te combineren met mijn job’ en ‘moeilijk te combineren met mijn

gezinssituatie’ aan.



Piekeren is één van de meest

voorkomende klachten die

mantelzorgers ondervinden

(46,8%).

Ook algemene vermoeidheid en

stress worden als antwoorden

aangeduid.



Last u soms een vrijetijdsmoment in voor uzelf ? (Voor hobby's, sport, 

een gezinsmoment,.. 's avonds luieren voor de tv niet meegerekend)

Answer Options
Response 

Percent

Response 

Count

Ja 76,9% 1084

Nee 23,1% 325

answered question 1409

Minder 
dan 1 uur 
per week

7%

1 tot 3 uur 
per week

46%

3 tot 6 uur 
per week

32%

Meer dan 
6 uur per 

week
15%

Vrije tijd



Noden en behoeften van mantelzorgers

Het grootste percentage respondenten (62,1%) heeft vooral nood aan begrip en waardering.

Hierna is er nood aan ademruimte voor zichzelf (52,8%) en informatie (52,7%).

Ook emotionele steun, belangenbehartiging en professionele steun zijn dingen waar mantelzorgers nood aan hebben.

In de categorie ‘overige’ kwamen antwoorden naar voren zoals: nood aan steun van de overheid, steun van familie, tijd en

vervoer.



De respondenten voelen zich over het algemeen voldoende ondersteund in

alle categorieën. Begrip/ waardering en ademruimte voor zichzelf (het

aspect waar ook de meeste respondenten nood aan hadden) zijn de

koplopers als het gaat over dingen waar de respondenten zich onvoldoende

ondersteund in voelen.



Conclusies

• Zijn niet-werkende mantelzorgers, degenen die de rol van mantelzorger 
opnemen omdat zij tijd hebben? Of gaan ze niet werken omdat ze 
moeten zorgen?

• De druk op de schouders van de mantelzorger wordt zwaarder 
(intensiteit, weinig vrije tijd, financieel zwaar, eigen gezin of werk)

• Rekening houden met de ‘Sandwich-generatie’

• Begrip en waardering zijn zeer belangrijk. Sensibilisering hier is belangrijk!

• Waar zijn de jonge mantelzorgers? Want ook zij hebben ondersteuning en 
informatie nodig.

• Belangenbehartiging is belangrijk! Mantelzorgers moeten genoeg info en 
steun krijgen



De mantelzorger onder druk
Hoe de hoge verwachtingen tov de mantelzorger inlossen?

Probleem mantelzorger 
= niet in eerste plaats bereidheid en beschikbaarheid

= wel mindere intensiteit + grenzen wegens overbelasting

Een absolute randvoorwaarde is dat :

•Hulpverleners mantelzorgers ten volle ondersteunen

•Beleidsmakers en hulpverleners mantelzorgers als volwaardige 
partner in de zorg opnemen

dubbele rol: mede-cliënt, mede-hulpverlener

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.dementie.be/nieuwsbrief/21-december-2016-2/?navig%3Dyes&bvm=bv.147134024,d.d2s&psig=AFQjCNHi4BNpq3vtKwmb6KBSy5ingdldMQ&ust=1487326251689836


Fundamenteel geloof in de samenwerking tussen 
mantelzorger, professional en zorgvrager

20-03-2016

Belgian Tornados

WK 4 x 400 m

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeiuyyoJTSAhXJtBoKHfGvAo8QjRwIBw&url=http://www.hln.be/hln/nl/956/Meer-Sport/article/detail/2652148/2016/03/19/Belgie-met-derde-tijd-naar-finale-4x400-meter.dhtml&bvm=bv.147134024,d.d2s&psig=AFQjCNFRxp29BVkLAQKPP6WXMfrEdFkdLw&ust=1487321952731243
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SOFA model



Verzorgingsstaat in verbouwing



•Vermaatschappelijking van zorg zo goed mogelijk laten lopen!

•Hiervoor is tijd en vertrouwen belangrijk

•Professionaliteit van de hulpverlener

•Verbouwingswerken:

Nederland: Formele zorg wordt afgebouwd

Ambulante HV 40 % bespaard op lokaal niveau
Plaatsen WZC van 160 000  100 000

In de hoop dat informele zorg toeneemt 

‘participatiesamenleving’

Bij ons:

Ook stevige verbouwingswerken:

Persoonsvolgende financiering gehand. sector + 

ouderensector

6de staatshervorming

…

Zachtere aanpak, momenteel nog geloof in tijd: kwaliTEIT/ 

eerste minister van Welzijn wereldwijd die specifiek voor mz’ers

opkomt in beleidsnotities (mantelzorgplan met 110 ideeën).



Hoe de mantelzorger ondersteunen?

Preventieve ondersteuning: mantelzorger die nog niet weet dat hij mantelzorger is (aan 
het worden), informeren.
SOCIALE KAART

MANTELZORGVERENIGINGEN EN HUN WERKING : MANTELZORGVERENIGING SAMANA

HULPMIDDELEN EN THUISZORGWINKELS

WAT ALS HET ERGER WORDT?

INFO ROND FINANCIËLE AFSPRAKEN TUSSEN MANTELZORGERS

…

Emotionele ondersteuning van de mantelzorger
LUISTEREN: VAAK SIGNALEN ROND OVERBELASTING, ROL-OMKERING, SCHULDGEVOEL,…

EIGEN BEZIGHEDEN MZ’ER STIMULEREN, EIGEN NETWERKEN BEHOUDEN



Praktische ondersteuning mantelzorger
MANTELZORGER OVERTUIGEN OM VOLDOENDE PROFESSIONELE HULP IN TE SCHAKELEN

BETAALBAARHEID VAN DE THUISZORG UITLEGGEN, WEG TONEN

MEER MANTELZORGERS ROND DE ZORGVRAGEN PROBEREN TE ORGANISEREN EN/OF MODERNE 

HULPMIDDELEN

Zorgen voor een positieve sfeer voor de mantelzorger + adempauzes aanmoedigen

<-- > “schuldgevoel”

Opkomen voor de belangen van mantelzorgers, op diverse niveaus 
belangenbehartiging



Balans van het mantelzorg-zijn aan de hand van 

vijf positieve ervaringen


