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1.Samenvatting 

 
In dit onderzoek is de vraag gesteld wat de ervaringen van mantelzorgers zijn met betrekking tot 
respijtzorg in de regio Helmond. Het probleem wat hieraan ten grondslag ligt het feit dat respijtzorg 
onvoldoende optimaal wordt gebruikt, terwijl er een groeiende behoefte is aan 
mantelzorgondersteuning. 
  Andere studies laten zien dat er bepaalde knelpunten en succesfactoren zijn die een rol 
spelen bij het gebruik van respijtzorg. Knelpunten zijn bijvoorbeeld een beperkte beschikbaarheid van 
respijtzorgvoorzieningen en een te weinig vraaggericht aanbod. Een belangrijke succesfactor is 
bijvoorbeeld het vertrouwen wat mantelzorgers hebben in de zorgovername.  
 
Doel van dit onderzoek is het achterhalen van barrières en succesfactoren bij de ervaringen van 
mantelzorgers van mensen met dementie wat betreft de respijtzorgvoorzieningen in de regio Helmond. 
Partners en stakeholders van het project Ketenzorg Dementie zijn door middel van interviews 
benaderd. Daarnaast is een focusgroep gehouden met 10 mantelzorgers van een naaste met 
dementie.  
   De resultaten laten zien dat respijtzorg onbekend en vaak nog aanbodgericht is. Ook zijn 
verblijfsvoorzieningen moeilijk beschikbaar. Verder blijkt de casemanager een belangrijke rol te 
hebben omdat deze de zorg overzichtelijk aanbiedt en een informatieve functie heeft. Kennis over het 
ziekte- en zorgproces moet bij mantelzorgers aanwezig zijn. Echter, mantelzorgers weten vaak niet 
goed wanneer zij in moeten grijpen. Zij vinden het lastig om vooruit te kijken, maar zien het gevaar in 
van „te laat‟ actie ondernemen. Mantelzorgers houden zelf graag de regie over het zorgproces en 
ervaren angst voor veranderingen in de leefsituatie van hun naaste met dementie.  Als succesfactoren 
van respijtzorg wordt genoemd dat de casemanager veel problemen wegneemt en dat vertrouwen in 
de zorg belangrijk is. Belangrijke aanbevelingen zijn het verschaffen van meer informatie over 
respijtzorgvoorzieningen en betere communicatie tussen respijtzorgaanbieders en mantelzorgers wat 
betreft de beschikbaarheid en toegankelijkheid van respijtzorgvoorzieningen. 
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2. Inleiding  

 

2.1 Aanleiding van het onderzoek 

 
De vergrijzing zorgt voor een stijgende groep ouderen en daarmee ook een stijgende groep chronisch 
zieken. De zorg voor deze mensen wordt voor een groot deel door mantelzorgers opgevangen. 
Volgens de Nota Mantelzorgondersteuning (2009) is mantelzorg de extra zorg die voortvloeit uit een 
sociale of familiaire relatie en verleend wordt aan naasten met beperkingen en/of 
gezondheidsproblemen. Mantelzorgers hebben vaak naast hun mantelzorgtaken andere taken 
waardoor zij het erg druk hebben. De mantelzorg wordt door hen meestal als een vanzelfsprekendheid 
ervaren, waardoor het gevaar van overbelasting groot is.  
Mantelzorgondersteuning zoals lotgenotencontact biedt vaak ondersteuning. Het (h)erkennen van 
problemen biedt verlichting en ondersteuning (Alzheimer Nederland, 2011). Naast lotgenotencontact 
zijn er meerdere vormen van mantelzorgondersteuning, waaronder respijtzorg.  
 
Dit onderzoek is ontstaan vanuit de Ketenzorg Dementie Quartz, transmuraal centrum in Helmond. In 
het kader van het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie, brengt Quartz 
samenwerkingspartners samen, binnen een ketenconstructie. Tot deze samenwerking behoren onder 
andere het Elkerliek Ziekenhuis, de Zorgboog, ONIS (organisatie voor welzijnsdiensten), Savant Zorg 
en Alzheimer Afdeling Zuidoost-Brabant. Hierdoor is onder andere het Steunpunt Dementie ontstaan, 
welke een belangrijke signaal- en informatiefunctie heeft (Quartz 
Transmuraal,www.quartztransmuraal.nl)  
  Als student toegepaste Gerontologie ben ik door Quartz gevraagd onderzoek te doen in het 
kader van mantelzorgondersteuning en voornamelijk de optimalisering van respijtzorg bij de zorg voor 
mensen met dementie. Vanuit het oogpunt van de toegepast Gerontologie, valt zowel de 
zorgbehoevende als de mantelzorger onder de doelgroep waarop wordt gefocust, namelijk de 
doelgroep „ouderen‟. Omdat de groep zorgbehoevenden groter wordt, zal ook de groep mantelzorgers 
in omvang groeien. Mantelzorgers zijn een kwetsbare doelgroep, omdat zij vaak hun zorgtaken 
combineren met het leven van alle dag. Dit kan erg zwaar zijn. Niet te vergeten is de kans dat 
mantelzorgers die voor hun partner zorgen zelf ook verminderd lichamelijk welzijn kunnen ervaren. 
Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers hun onmisbare taken vol kunnen houden zijn er 
respijtzorgvoorzieningen ontstaan (Tangerman, 2011).  
 

2.2 Maatschappelijke relevantie 
 
2.2.1 Cijfers 
In Brabant zijn er naar schatting rond de 96.000 mantelzorgers (2010), die voor mensen met dementie 
zorgen. Hiervan ervaart 98% problemen in de zorg, waarvan vervolgens 18% overbelast is 
(Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, 2009). Volgens cijfers van de Programmaraad 
Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (2009) was in 2007 35% van de mantelzorgers in Helmond 
overbelast. Hierbij gaf 27% aan dat zij ondersteuning zouden willen hebben, of al hadden ontvangen. 
De fysieke en emotionele belasting is vaak groot, maar als grootste probleem wordt de combinatie met 
andere bezigheden genoemd. Een voorbeeld hiervan is het combineren van de zorg met een gezin of 
een drukke baan.  
De top 3 van door mantelzorgers meest ervaren problemen zijn volgens de Programmaraad (2009): 
 1. Het moeite hebben met veranderingen in het gedrag van de persoon met dementie. 
  2. Opzien tegen opname van zijn of haar naaste in een zorginstelling. 
  3. De zorg voor de naaste: deze wordt emotioneel zwaar gevonden.  
Mantelzorgers zijn vaak bang voor onveilige situaties in de leefomgeving van hun naaste met 
dementie. Met betrekking tot respijtzorg weten mantelzorgers vaak onvoldoende welke 
ondersteunende mogelijkheden er zijn wanneer dementie bij hun naaste wordt geconstateerd. Een 
groot deel van de mantelzorgers heeft minder contact met vrienden en kennissen, en kan de zorg niet 
aan anderen overlaten als daar behoefte aan is. Mantelzorgers vinden het vaak lastig om beslissingen 
te nemen voor de naaste en heeft het gevoel er alleen voor te staan (Programmaraad 
Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, 2009). 
 

http://www.quartztransmuraal.nl/
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2.2.2 Respijtzorg  
In 2002 is er in opdracht van het Expertisecentrum Informele Zorg (EIZ) een onderzoek gedaan naar 
de theorie en praktijk van respijtzorg.  Onderdeel van dit onderzoek was een inventarisatie van 
interviews. Deze interviews werden gehouden met mantelzorgers die gebruik hadden gemaakt van 
een respijtzorgvoorziening. Uit het onderzoek en de interviews bleek dat er verschillende drempels en 
succesfactoren zijn bij het gebruik van respijtzorg. Als drempels werden genoemd: 
    ◦ respijtzorg is onbekend; 
    ◦ mantelzorgers ervaren schaamte om om hulp te vragen;  
    ◦ men voelt zich schuldig naar hun naaste 
    ◦ er ontstaat een verlies aan privacy; 
    ◦ mantelzorgers merken gebrekkige aansluiting tussen vraag en aanbod;  
    ◦ de respijtzorgvoorzieningen vinden plaats op niet passende tijden;  
    ◦ mantelzorgers zijn vaak erg bezorgd. 
  
Als positieve effecten van respijtzorg werden de volgende punten genoemd 
   ◦ Een goede communicatie tussen de omgeving en de zorgverleners;  
   ◦ Respijtzorg zorgt voor meer rust;  
   ◦ Door respijtzorg kunnen mantelzorgers weer andere dingen doen.  
 
Alzheimer Nederland heeft in samenwerking met het NIVEL onderzoek gedaan naar de ervaringen en 
belasting van mantelzorgers. Door middel van factsheets beschrijven zij per periode cijfers en 
resultaten met betrekking tot hun onderzoek. De factsheet van 2009 waarbij de ervaringen van 1526 
mantelzorgers in kaart zijn gebracht, geeft aan dat 18 procent van de mantelzorgers overbelast was, 
waarbij ervaringen overeenkomen met de resultaten van het EIZ. Opvallend bij dit onderzoek, was dat 
de groep ernstig belaste mantelzorgers als een van de motieven voor hun mantelzorg aangeven dat 
er niemand anders is die de zorg op zich kan nemen (Zwaanswijk et al., 2009).  
      Los van de interviews bleek uit dit onderzoek van het EIZ (2003) dat structurele financiering, 
regelgeving, te weinig geld, kennis en vaardigheden voor PR en een te beperkte kennis van de 
doelgroep knelpunten zijn bij het realiseren van een goed respijtzorgaanbod. Daarnaast vormt de 
samenwerking in de reguliere zorg een obstakel. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het Platform 
Belangenbehartiging Mantelzorg zuidoost Brabant (2010) dat het steeds moeilijker en soms ook 
onmogelijk wordt om bepaalde vormen van respijtzorg te regelen voor mantelzorgers. Hierbij gaat het 
vaak om tijdelijke verblijfkamers in een verpleeg- of verzorgingstehuis.  
 
Samenvattend zijn er vanuit de literatuur verschillende barrières en succesfactoren in het huidige 
respijtzorgaanbod. Het is belangrijk om te weten waarom mensen wel of juist geen gebruik maken van 
respijtzorg, en in hoeverre de barrières en succesfactoren in het aanbod ook door mantelzorgers zo 
worden ervaren. Op die manier kan onderzocht worden of de knelpunten die er zijn ook de drempels 
zijn waardoor respijtzorg nog niet optimaal wordt gebruikt. Hiervoor is het noodzakelijk om zowel van 
mantelzorgers te weten te komen wat hun ervaringen zijn. Wat zijn voor hen knelpunten bij het gebruik 
van respijtzorg? En wat levert respijtzorg voor hen op? Wat zijn de succesfactoren?  
  In dit onderzoek zijn mantelzorgers zelf als uitgangspunt genomen. Er wordt gekeken in 
hoeverre de drempels van het EIZ (2003) en het Platform ook bij mantelzorgers zelf spelen, om 
vervolgens zicht te krijgen op de ervaring van mantelzorgers met betrekking tot respijtzorg.  
  De problemen die mantelzorgers ervaren kunnen indicatoren en inzicht geven in waarom zij al 
dan niet gebruik maken van respijtzorg. Gezien het feit dat mantelzorgers het emotioneel en fysiek 
vaak zwaar hebben, moeite hebben met veranderingen in het gedrag van hun naaste en opzien tegen 
opname, bestaan er meerdere drempels die een rol spelen bij het gebruikmaken van respijtzorg.  
 

2.3 Doelstelling  

 

Het doel van dit onderzoek is het respijtzorgaanbod te optimaliseren en meer te laten aansluiten op de 
wensen en behoeften van mantelzorgers van mensen met dementie. Het doel is niet nieuw aanbod te 
creëren, maar ten eerste te inventariseren wat belangrijke factoren zijn volgens mantelzorgers en 
professionals en stakeholders binnen de ketenzorg Dementie. Afhankelijk van deze factoren en de 
ervaringen van mantelzorgers kunnen  richtlijnen of vervolgonderzoek ontstaan om respijtzorg meer te 
laten aansluiten bij wensen en behoeften.  
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2.4 Vraagstelling 

 
De huidige situatie laat zien dat respijtzorg nog niet optimaal wordt gebruikt door mantelzorgers. Zij 
zouden nog meer en gerichter gebruik kunnen maken van verschillende voorzieningen.  Deze 
probleemstelling leidt tot verschillende vragen: waarom wordt respijtzorg nog niet optimaal gebruikt? 
Wat zijn verschillende factoren die een rol spelen bij de keuze om wel of geen gebruik te maken van 
respijtzorg? De vraagstelling die hieruit is voortgevloeid, is toegespitst op de ervaring van de 
mantelzorgers zelf. Om antwoord te krijgen op deze vragen is het belangrijk om te weten waarom 
mantelzorgers al dan geen gebruik maken van respijtzorg, en wat hun ervaringen zijn.  
 
De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: Wat zijn de ervaringen van mantelzorgers met 
dementie Hiermee ben ik op de vraagstelling van het onderzoek gekomen:  
  Wat zijn de ervaringen van mantelzorgers omtrent respijtzorg in de regio Helmond?  
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3. Definities  
 

3.1 Mantelzorger 
Mantelzorgers zijn, volgens de Nota Mantelzorgondersteuning (2009) mensen die meer dan 8 uur per 
week of langer dan 3 maanden informele zorg verrichten. Het begrip „mantelzorg‟ is niet eenduidig te 
bepalen, omdat het lastig af te bakenen is. Zowel het aantal uren dat men zorg draagt als de gevolgen 
van overbelasting zijn niet altijd concreet. Tussen mantelzorger en zorgbehoevende naaste bestaat 
een persoonlijke band van verschillende aard: partner, ouder, kind, kleinkind, familie, of vriend. 
Mantelzorg wordt niet vanuit een beroep verleend en er is geen sprake van betaalde arbeid. 
Mantelzorg kan allerlei vormen van zorg en hulp omvatten, zoals huishoudelijke hulp, praktische 
steun, verzorging, verpleging, begeleiding, emotionele steun en toezicht (Nota 
Mantelzorgondersteuning, 2009).  
Op dit moment zijn er meer dan 2,6 miljoen Nederlanders – bewust of onbewust – mantelzorger. Uit 
cijfers van Mezzo (2011) blijkt dat de gemiddelde mantelzorger ongeveer 17 uur per week besteed 
aan mantelzorg. De groep bestaat gemiddeld uit mensen van 45 tot 65 jaar. Dit betekent dus dat 
mantelzorg vaak naast het beroep plaatsvindt.  
 

3.2 Mantelzorgondersteuning 

 
Mantelzorgondersteuning is het pakket aan voorzieningen en diensten dat specifiek gericht is op het 
verminderen van draaglast en vergroten van draagkracht van mantelzorgers. Directe 
mantelzorgondersteuning gaat middels voorzieningen die specifiek voor mantelzorgers zijn bedoeld, 
bijvoorbeeld lotgenotencontact en respijtzorg door beroepskrachten of vrijwilligers om mantelzorgers 
op adem te laten komen. Anderzijds kan mantelzorgondersteuning indirect plaatsvinden. Indirecte 
ondersteuning is primair gericht op de zorgvrager, bijvoorbeeld door bij een aanvraag voor een 
voorziening rekening te houden met de mogelijkheden of beperkingen van de mantelzorger (Nota 
Mantelzorgondersteuning, 2009). De hoofdambitie van het Wmo beleidsplan (prestatieveld 4) is dat de 
draagkracht van mantelzorgers wordt vergroot en/of de draaglast van de mantelzorgers wordt 
verlaagd. Dit geeft aan dat er een goed en toegankelijk laagdrempelig ondersteuningsaanbod moet 
zijn, en een volledig vraaggericht aanbod aan mantelzorgondersteuning. Er zijn, naast 
lotgenotencontact, verschillende mogelijkheden voor de mantelzorger om overbelasting te voorkomen 
of te verminderen.  
 

3.3 Respijtzorg 
Een vorm van mantelzorgondersteuning is respijtzorg. Respijtzorg staat voor het „tijdelijk overnemen 
van de totale zorg ter ontlasting van de mantelzorger door beroepskrachten of vrijwilligers‟ (Nota 
Mantelzorgondersteuning, 2009). Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zowel betaald als 
onbetaald en zowel op basis van een zorgindicatie of juist zonder indicatie. Een aantal mogelijke 
vormen van respijtzorg zijn logeerhuizen; zorgboerderijen; dagverzorging, en – besteding; tijdelijke 
opname of thuisopvang. Een voorbeeld van dit laatste is het Handen-in-Huis project waarbij de 
mantelzorger door een vrijwilliger wordt vervangen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie of incidenteel 
(Steunpunt Mantelzorg, 2011).  
  Een goed respijtzorgaanbod kan mantelzorgers dusdanig ondersteunen zodat zij minder snel, 
of -ideaal gezien - niet overbelast raken. Echter, mantelzorgers moeten dan wel op de hoogte zijn van 
het aanbod en hoe zij hier gebruik van kunnen maken. Vandaar dat lotgenotencontact, informatie, 
voorlichting en advies belangrijk zijn. Via www.wegwijzerdementie.nl of www.kiesbeter.nl kunnen 
mantelzorgers zichzelf inlichten. Alzheimer Nederland en Steunpunt Mantelzorg hebben een 
belangrijke taak bij het informeren en bijeen laten komen van mantelzorgers. Bij een compleet 
respijtzorgaanbod wordt verder gekeken dan alleen maar zorgvervanging. Ook domoticavoorzieningen 
voor toezicht op afstand en detectie en aanpassingen in huis (zoals koken met inductieplaten) kunnen 
onveilige situaties verminderen en deze angst bij mantelzorgers wegnemen. Oppasmogelijkheden 
thuis,  vrijwillige buddy‟s, respijtzorg buitenshuis, dagbehandelingen en ontmoetingscentra kunnen de 
mantelzorger ontlasten. Fysieke zorgtaken en toezichthoudende taken kunnen overgenomen worden, 
door bijvoorbeeld in het eigen netwerk te kijken, een praktische thuishulp in te schakelen, of via de 
Wmo of de AWBZ een aanvraag te doen (Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, 2009).  

http://www.wegwijzerdementie.nl/
http://www.kiesbeter.nl/
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4. Methode 

 

4.1 Vooronderzoek 

 
Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek, bestaande uit verschillende fases. In de eerste fase is 
een vooronderzoek gedaan. Het vooronderzoek bestond uit oriënterende interviews en gesprekken 
met professionals en stakeholders uit het beroepsveld van dementie-zorg. In deze interviews stond 
het onderwerp respijtzorg centraal, en hun ervaringen met het respijtzorgaanbod binnen de 
samenwerking ketenzorg Dementie. Resultaten uit dit vooronderzoek zijn gebruikt als onderwerpen 
(topics) in de focusgroep. 

4.2 Focusgroep 

 
In de tweede fase is een focusgroep opgezet. De nadruk in de focusgroep ligt op sociale interactie 
tussen de deelnemers en een georganiseerde discussie (Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg 
CBO, 2004). De rol van de groepsleider is die van de „moderator‟, waarbij deze de groepsleden de 
kans geeft om te praten. Inhoudelijk gaat de groepsleider niet mee in de discussie. Een focusgroep is 
vooral bruikbaar als het gaat om beleidsontwikkeling, het evalueren van het aanbod of het verbeteren 
of uitbreiden van diensten.  
In de focusgroep zijn de gevonden items uit het oriënterend onderzoek gemeten met de ervaringen 
van mantelzorgers. Zien mantelzorgers dezelfde problemen en blokkades? Zien mantelzorgers andere 
belangrijke punten? Op die manier ontstaat een beeld wat betreft de ervaringen. 
 De focusgroep is gebruikt als middel om te onderzoeken of het huidige aanbod respijtzorg dusdanig 
wordt gebruikt, zoals het beoogt.  
 

4.3 Aanpak focusgroep 

 
Als locatie voor de focusgroep is een overlegruimte vrijgemaakt in ontmoetingscentrum de Beiaard in 
Asten, waar welzijnsdiensten plaatsvinden. Om mantelzorgers te werven zijn de casemanagers 
dementie ingeschakeld binnen de Ketenzorg Dementie, omdat deze het meest directe contact met 
mantelzorgers hebben. Zij hebben geholpen bij het werven door mantelzorgers aan te spreken, in te 
lichten over het onderzoek en te vragen of zij wilden deelnemen. Vervolgens zijn alle potentiële 
deelnemers via telefonisch contact aangemeld voor de focusgroep. De focusgroep vond plaats op 18 
april 2012. 

4.4 Deelnemers 

 
De deelnemers van de focusgroep bestonden uit 10 mantelzorger van een naaste met dementie, 
waarvan 4 mannen en 6 vrouwen. De voorwaarde voor het participeren aan de focusgroep, was dat 
de mantelzorger ervaring had met mantelzorg voor iemand met dementie en dat deze mantelzorger 
enige kennis of ervaring had met respijtzorg. De mantelzorgers hoefden niet perse ervaring te hebben 
met respijtzorg, omdat juist deze „onervaren‟ doelgroep wensen en drempels kunnen benoemen met 
betrekking tot het niet-gebruik van respijtzorg.  
  De leeftijd van de mantelzorgers was onbekend. Gecategoriseerd op relationele band met hun 
naaste valt te zeggen dat 3 mantelzorgers de zorg voor een partner op zich namen, en de overige 7 
mantelzorgers de zorg voor een van de ouders. Twee mantelzorgers kwamen uit Helmond, 3 uit 
Deurne één van hen uit Asten. Van de overige mantelzorgers is de woonplaats onbekend, maar ook 
zij kwamen allen uit dezelfde regio (Asten-Deurne-Someren, Helmond). Een mantelzorger heeft zich 
uiteindelijk afgemeld voor de focusgroep. 
 

4.5 Materialen 

 
Er is gebruik gemaakt van een overlegruimte in ontmoetingscentrum de Beiaard in Asten, waar door 
middel van een beamer stellingen werden geprojecteerd. Aan de hand van deze stellingen zijn de 
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ervaringen besproken (stellingen zie bijlage 1).  
. 

5. Resultaten 

 

5.1  Resultaten van de oriëntatiefase 

 
In de eerste fase heeft het vooronderzoek plaatsgevonden dat bestond uit interviews met partners 
binnen de Ketenzorg Dementie van Quartz. Tot deze partners behoorden de casemanagers dementie, 
projectmedewerkers en onderzoekers binnen de keten, waaronder een medewerker van Onis. 
Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de projectleider van de Ketenzorg Dementie en de stuurgroep 
Ketenzorg Dementie in de regio. Zowel bij Savant als bij de Zorgboog zijn interviews gehouden, met 
zowel leidinggevende partners als de casemanagers. Tenslotte is er ook een gesprek geweest met de 
zorginkoper van CZ. Uit deze eerste fase zijn de volgende topics gedestilleerd, welke als items zijn 
gebruikt voor de focusgroep. 
  

1. Het begrip ‘respijtzorg’  
 Uit het vooronderzoek bleek dat er getwijfeld wordt bij het effect en de bekendheid van de 
term. Is respijtzorg wel een „uitnodigende‟ term? Weten mensen wat het precies inhoudt? En 
wat doet deze term met mensen? Er zit zowel het woord „spijt‟ als „zorg‟ in de term verwerkt, 
wat zou betekenen dat respijtzorg expliciet om zorg gaat. Dit is echter niet altijd het geval. 
 
 2. Aanbodgerichtheid versus vraaggerichtheid  
Het blijkt dat veel voorzieningen nog helemaal niet zo op de persoonlijke vraag van de cliënt 
gericht zijn. Er wordt voornamelijk uitgegaan van aanbod. Gezien het feit dat mantelzorgers 
het al lastig vinden om gebruik te maken van respijtzorg, maakt dit de drempel waarschijnlijk 
alleen maar hoger.  
   
3. Beschikbaarheid 
Sommige vormen van respijtzorg zijn niet of nauwelijks beschikbaar. Het is bijvoorbeeld erg 
lastig om tijdelijk verblijf te reserveren, bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger op vakantie 
gaat. Voor veel voorzieningen bestaan wachtlijsten, waardoor mantelzorgers lang moeten 
wachten voordat zij respijtzorg kunnen gebruiken.   
   
4. Toegankelijkheid en laagdrempeligheid 
Voor veel mantelzorgers is respijtzorg niet toegankelijk. Wanneer men gebruik wil maken van 
een voorziening worden zij geacht meteen informatie te geven over indicaties en moet er 
direct veel geregeld worden. Vervolgens sluit de voorziening vaak niet precies aan bij de 
vraag (zie aanbodgerichtheid) en kan het voor de mantelzorger erg lastig worden om op een 
laagdrempelige manier respijtzorg aan te vragen. De drempel om daadwerkelijk gebruik te 
maken van respijtzorg wordt dus te hoog gelegd. Het doel van respijtzorg is het ontlasten van 
de mantelzorger, zodat deze vrijaf heeft. Het is de vraag in hoeverre dit doel wordt behaald 
wanneer de toegankelijkheid en vraaggerichtheid van een voorziening laag is.  
   
5. Eigen regie en controle over het zorgproces 
Mantelzorgers vinden het erg belangrijk om eigen regie in het proces te houden. Respijtzorg 
zou dusdanig ingericht moeten worden dat de regie niet helemaal uit handen wordt genomen. 
Het is belangrijk dat mantelzorgers zo lang mogelijk zelf de regie houden, en weten wanneer 
zij de hulp over moeten dragen. Er moet voldoende kennis zijn op wie de mantelzorger terug 
kan vallen op het moment dat deze (deels) de regie over wil geven.  
   
6. Vertrouwen in hulpverlening  
Mantelzorgers hebben veel behoefte aan vertrouwen in de zorgverlening. Zij vinden het vaak 
lastig om de zorg over te leveren. De voorkeur bij zorgovername gaat naar overname binnen 
een vertrouwde kring. Vaak is dit familie, echter, ook met de respijtzorgverlener kan men een 
vertrouwde band hebben.   
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5.2 Resultaten van de focusgroep 

 
Op basis van bovenstaande items is de focusgroep voorbereid. De items zijn in stellingen verwerkt die 
als basis dienden voor het groepsgesprek.  
 
Het begrip respijtzorg 
Respijtzorg blijkt een nog onbegrepen term. Het is voor de mantelzorgers niet direct duidelijk dat het 
bij respijtzorg gaat om zorg die de mantelzorger ontlast, zodat deze andere dingen kan doen. 
Daarnaast blijkt dat mantelzorgers verschillende associaties hebben met het woord „respijtzorg‟. 1 
mantelzorger associeert respijtzorg met „zielig‟ en 1 van hen denkt aan „nog maar weinig tijd‟, „falen‟. 
Het hebben van een schuldgevoel wordt bij meerdere mantelzorgers opgeroepen door het woord 
respijtzorg. 1 Mantelzorger geeft aan dat respijt lijkt op respect, terwijl een andere mantelzorger juist 
een negatieve associatie heeft omdat het woord „spijt‟ in de term verwerkt zit.   
 
  Samenvatting: De resultaten uit het vooronderzoek sluiten aan bij die van de focusgroep.   
  Respijtzorg blijkt een onbekende en onbegrepen term.  
 
Aanbodgerichtheid versus vraaggerichtheid 
De mogelijkheden wat betreft respijtzorg zijn soms beperkt, omdat ze voornamelijk gericht zijn op de 
oudste ouderen. 1 Mantelzorger geeft aan dat de doelgroep dementerenden jonger dan 65 jaar 
minder keuze heeft wat betreft respijtzorg, zoals dagbehandeling. Zijn vrouw  heeft dementerentie en 
ervaart het aanbod als een probleem.  
  Daarnaast blijkt uit de focusgroep dat de activiteiten die ondernomen worden bij 
dagbestedingen of dagverzorging vaak niet precies zijn wat de gebruikers (zowel mantelzorgers als de 
gebruiker zelf) zouden willen doen. Alle mantelzorgers op 1 na horen vaak terug van hun naasten dat 
zij het niet leuk vonden bij de dagverzorging/dagbesteding en dat ze dingen doen die ze niet willen 
doen. Bijna alle mantelzorgers moeten vaak aandringen om hun naaste toch naar de dagverzorging- 
of besteding te laten gaan.  
Van de begeleiding bij deze activiteiten krijgen mantelzorgers echter vaak terug dat hun naaste het 
wel heel fijn heeft gevonden. Er is dus een verschil tussen wat mantelzorgers van hun naaste horen 
en van de begeleiders (zorgaanbieder). Allen zijn het er over eens dat het moeilijk is om een aanbod 
te krijgen wat precies op maat is gesneden voor iedere gebruiker. Wel zou het aanbod wat flexibeler 
mogen zijn. Zo geeft 1 mantelzorger het voorbeeld van een vrijwillige respijtzorgvoorziening: haar 
vader heeft een „wandel-buddy‟, welke periodiek even weg gaat met haar vader zodat zij even vrij af 
heeft. Ze hoeft dan nergens rekening mee te houden, en haar vader heeft het erg naar zijn zin. Deze 
laatste vorm van respijtzorg ervaart deze mantelzorger als iets heel fijns. Ze heeft hierbij echt het 
gevoel even ontlast te worden, en de zorgovername is laagdrempelig. De focus ligt hierbij niet op de 
zorg, maar veel meer op welzijn. Dezelfde mantelzorger geeft ook aan dat het jammer is dat dit soort 
diensten niet bekender zijn, omdat het relatief makkelijk is om hier gebruik van te maken. Je hebt 
namelijk geen indicatie nodig.  
 
  Samenvatting: Zoals in het vooronderzoek is vastgesteld, wordt ook in de focusgroep     
  besproken dat respijtzorgvoorzieningen vaak nog aanbodgericht zijn. De focusgroep gaat hier    
  verder op in, door aan te geven dat de ervaring van mantelzorgers dubbel is: ze krijgen  

 tegenstrijdige informatie van hun partner en begeleiders, en moeten hun naaste vaak 
‘pushen’ om naar de respijtzorgvoorziening te gaan. Ook zien ze graag meer flexibele 
activiteiten, maar realiseren zich dat het moeilijk is om voor iedereen een passend aanbod te 
hebben. Een belangrijke kanttekening bij deze aanbodgerichtheid is dat het huidige aanbod 
nog veel op zorg gericht is, terwijl er ook mogelijkheden zijn waarbij minder op zorg, maar 
meer op welzijn wordt gefocust. Deze mogelijkheden zijn vaak ook laagdrempelig en zonder 
indicatie te realiseren. Echter, dit soort aanbod is nog meer onbekend.   
 

Beschikbaarheid 
Uit de focusgroep blijkt dat het lang kan duren voordat opname  mogelijk is omdat wachtlijsten de 
toegang domineren. In veel gevallen worden mensen op een wachtlijst geplaatst, wanneer het gaat 
om opname. Wat betreft andere respijtzorgvoorzieningen, zoals dagverzorging, wordt aangehaald dat 
deze minder moeilijk beschikbaar is. Echter, wanneer je aanpassingen wilt maken wordt dit anders. 
Bijvoorbeeld wanneer je uit wilt breiden naar meer dagen of aanpassingen wilt in wat je aan respijtzorg 
ontvangt.  
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  Een van de mantelzorgers vertelt over haar ervaring met Stichting Welzijn. Volgens haar heeft 
Stichting Welzijn een veel eenvoudigere toegang en kunnen mantelzorgers bij hen sneller terecht met 
vragen. Ook kan via Stichting Welzijn een vrijwilliger geregeld worden. De overige mantelzorgers 
waren hiervan onvoldoende op te hoogte.  
 
  Samenvatting: Uit het vooronderzoek blijkt dat er vaak sprake is van wachttijden en  

bureaucratische regels, waardoor sommige voorzieningen moeilijk beschikbaar zijn. Uit de  
focusgroep blijkt dat mantelzorgers alleen deze ervaring hebben met verblijfsvoorzieningen, 
en niet met bijvoorbeeld dagbehandeling. Daarnaast blijkt dat welzijnsorganisaties zoals 
Stichting Welzijn beter beschikbaar zijn dan een zorginstelling wanneer respijtzorg of 
mantelzorgondersteuning geregeld moet worden, terwijl de meeste mantelzorgers hiervan niet 
op de hoogte zijn.  

 
Toegankelijkheid en laagdrempeligheid 
Uit de focusgroep blijkt dat de de rol van de casemanagers groot is, maar soms nog wat 
onduidelijkheid schept. Mantelzorgers zijn het er niet over eens wat precies de taak van de 
casemanager is. Wat moet deze wel en niet regelen?  
Door de hulp van de casemanager voelen mantelzorgers zich gesteund en hebben zij overzicht. 2 
mantelzorgers geven hierbij aan dat zij korte lijnen, en vertrouwen ervaren in het contact met de 
casemanagers en dat de casemanagers zorgt voor een meer efficiënte aanpak. Zij zouden niet 
precies weten hoe ze de zorg zouden moeten regelen, wanneer zij geen casemanager hadden.  
Daarentegen zijn 2 andere mantelzorgers (echtpaar) van mening dat een casemanager niet perse 
nodig is en dat je als mantelzorger zelf – indien er voldoende informatie beschikbaar is – de zorg kunt 
regelen. De meningen over de taak van de casemanager zelf is wat verdeeld. Enkele mantelzorgers 
geven aan dat de casemanager een regelfunctie heeft, anderen geven aan dat de casemanager een 
meer informatieve functie heeft.  
  In feite kan de aanwezigheid van een casemanager gezien worden als een vorm van 
mantelzorgondersteuning: in zekere zin wekt de casemanager het vertrouwen en de ondersteuning 
waarmee de mantelzorger langer zelf de mantelzorg kan verlenen. Een ander punt wat betreft de 
toegankelijkheid heeft te maken met het communiceren naar de respijtzorgvoorziening. Contact 
leggen met de instelling in kwestie wordt vaak ondersteund en/of geregeld door de casemanager. 
Mantelzorgers geven aan dat de casemanager een belangrijke rol heeft bij het regelen van respijtzorg 
en dat ze het -als ze het zelfstandig zouden moeten doen- veel lastiger zouden vinden. 
Steunpunt Mantelzorg wordt genoemd als toegankelijke hulporganisatie. In sommige gevallen zelf 
toegankelijker dan de casemanagers. Het Steunpunt heeft zicht op vrijwilligers en zicht op informatie 
en cursussen. Hier wordt minder uitgegaan van „ziekte‟ en meer van positievere aspecten en 
mogelijkheden. Wanneer je een casemanager inschakelt gaat het volgens mantelzorgers al snel over 
de ziekte en over zorg. Er wordt genoemd dat het jammer is dat Steunpunt Mantelzorg nog te weinig 
in beeld is, en te weinig bekendheid heeft. 
 

Samenvatting: In de focusgroep wordt vooral de rol van de casemanager aangehaald. 
Sommige voorzieningen en instellingen zijn weinig toegankelijk en eisen veel omtrent regels 
en indicaties. De hulp van de casemanager maakt het eenvoudiger voor de mantelzorger: het 
wordt hierdoor meer toegankelijk. Ook is het contact met de casemanager laagdrempelig. 
Steunpunt Mantelzorg wordt daarnaast genoemd als belangrijke laagdrempelige organisatie 
die zich niet zozeer op de ziekte focust, maar vooral op wat er nog allemaal wel mogelijk is. 
Echter, deze focus op welzijn in plaats van zorg is nog weinig bekend, zowel bij mantelzorgers 
zelf, als bij casemanagers 

 
Eigen regie en controle over het zorgproces 
Mantelzorgers ervaren vaak angst voor verandering in de situatie van hun  naaste met dementie. 1 
mantelzorger geeft aan dat zij zo min mogelijk verandering wil in de situatie van haar naaste, uit angst 
agressief gedrag van haar naaste. De andere mantelzorgers bevestigen dit. Ze willen zo min mogelijk 
veranderingen teweegbrengen omdat dit kan leiden tot problemen. Omstandigheden die veranderen, 
kunnen leiden tot agressie of ongewenst gedrag bij de dementerende. Mantelzorgers willen dit niet 
veroorzaken. Ook wordt genoemd dat ze een ander niet willen „opzadelen‟ met dit gedrag van hun 
naaste. Dit is een van de redenen waarom mantelzorgers zelf graag de regie in handen houden. Een 
van de mantelzorgers vertelt dat zij zelf geen mantelzorg zou willen ontvangen, wanneer zij zelf 
dementie zou krijgen. Wel voelt zij zich geroepen zelf mantelzorg te verrichten. Meerdere 
mantelzorgers zijn hier hiermee eens.  



12 
 

 
  Samenvatting: Uit het vooronderzoek bleek dat mantelzorgers zelf graag de regie over het    

zorgproces houden. Echter, toen leek de motivatie vooral te komen vanuit controledrang. De 
focusgroep geeft andere motivaties aan, waaronder angst voor het veranderen van de situatie 
en het confronteren van een vreemde met het onvoorspelbare gedrag van hun naaste.  
 

Vertrouwen in de hulpverlening 
Mantelzorgers houden het liefst zelf zo lang mogelijk de regie in handen, maar zij beseffen dat het 
onmogelijk is om de zorg alleen vol te blijven houden. Wanneer zij zorg overdragen vinden zij het erg 
belangrijk dat de zorg vertrouwd is, en dat hun naaste zich veilig voelt. Het is moeilijker om een 
professional („wildvreemde‟) in te schakelen dan iemand van de familie. Door sommige mantelzorgers 
wordt dit dan ook uitgesteld 
  Mantelzorgers zien in dat het belangrijk is dat op een gegeven moment hulp wordt 
ingeschakeld. Dit willen zij echter pas als het echt niet anders kan. Ze vinden het fijn als enkele 
personen (naasten) de regie voor de zorg hebben. Als er iets of iemand wordt ingeschakeld om te 
helpen, dan gaat de voorkeur uit naar iemand binnen de familie.  

Samenvatting: In het vooronderzoek werd vertrouwen in de hulpverlening als een belangrijk 
onderwerp aangehaald. Ook in de focusgroep blijkt vertrouwen een belangrijke indicator te 
zijn. Het keert steeds terug: het is belangrijk dat het vertrouwen met de vervangende zorg (of 
het nu familie is een vrijwilliger of professional) groot is voor de mantelzorger en voor degene 
met  dementie. Meestal is het vertrouwen bij de familie het grootst, vandaar dat mantelzorgers 
het vaak prettiger vinden als iemand van de familie meehelpt bij de zorg dan wanneer een 
vreemde in huis wordt gehaald. Een andere reden waarom mantelzorgers de regie vaak niet 
over willen geven is de angst voor verandering. In het vooronderzoek wordt aangehaald dat 
zorg ook vertrouwd te maken is, wanneer zorgverleners in een vroeg stadium op relatief 
informele wijze al aanwezig zijn. Wanneer zij dan grotere taken uit moeten gaan voeren, zijn 
de dementerende en mantelzorger al vertrouwd met de hulpverlener. Dit is een uitdaging, 
omdat mantelzorgers het lastig vinden om over de drempel heen te gaan. Zo blijkt uit de 
focusgroep dat zij niet goed weten wanneer zij in moeten grijpen. Zij vinden het lastig om 
vooruit te kijken, maar zien het gevaar in van ‘te laat’ actie ondernemen. Zij zien in hoe 
belangrijk het is om de ‘zaakjes op orde te hebben’ en op tijd hulp in te schakelen.  
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6. Discussie 
 
Uit de focusgroep blijkt dat de term respijtzorg onbekend is. De communicatie naar buiten toe wat 
betreft respijtzorg is dus nog niet optimaal, vooral wanneer het gaat om respijtzorg die niet direct 
gebonden is aan zorg, maar vooral vanuit welzijnsperspectief wordt georganiseerd (bijvoorbeeld 
vrijwilligers als buddy of wandelmaatje). Wat is gebleken uit de focusgroep is dat er bij respijtzorg dus 
nog veel op de „zorg‟ wordt gefocust. Steunpunt Mantelzorg, welke meer op welzijn dan op zorg 
focust, heeft op gebied van respijtzorg nog weinig bekendheid.   
  Verder blijkt dat er inderdaad een gebrekkige aansluiting is tussen vraag en aanbod, en dat 
mantelzorgers moeite hebben met het vragen om hulp. Dit ligt echter niet altijd aan een 
schaamtegevoel, zoals het EIZ (2002) stelde, maar ook aan de angst voor verandering van de situatie 
van hun naaste. Schaamtegevoel, in die zin dat het als drempel wordt ervaren, is in de focusgroep 
niet als drempel naar voren gekomen. 
  Daarnaast komt naar voren dat de casemanager een belangrijke factor is binnen het gehele 
proces. Wanneer deze niet aanwezig zou zijn, zou het heel lastig zijn om zelfstandig de zorg te 
regelen. Het EIZ (2002) stelt hier dat een goede communicatie tussen de omgeving en zorgverleners 
een positief effect van respijtzorg kan zijn. De casemanager wordt in de focusgroep als belangrijk 
persoon binnen het gehele zorgproces gezien, en het blijkt dat goede communicatie met de 
casemanager en de zorginstelling als succesfactoren gezien kunnen worden. Mits de rol van de 
casemanager bij de mantelzorger duidelijk is.  
  Vertrouwen is een belangrijke succesfactor bij het gebruik van respijtzorg. Mantelzorgers 
vinden het belangrijk dat hun naaste zich veilig voelt, en dat de zorg vertrouwd is. In de focusgroep 
komt naar voren dat mantelzorgers daarom het liefst zelf de zorg op zich nemen. Wanneer dat niet 
kan, hebben zij de voorkeur voor een familielid. Zorg in de vorm van respijt (zowel formeel als 
informeel) wordt hierbij vaak als een noodoplossing gezien, vandaar dat respijtzorg vaak laat wordt 
ingeschakeld. Hieruit valt op te maken dat mantelzorgers zich in eerste instantie nog weinig vertrouwd 
voelen met zorgvervanging.  Daarbij komt het feit dat wanneer men te laat hulp inschakelt (wanneer 
de mantelzorger bijvoorbeeld overbelast is), er een noodoplossing plaats moet vinden waarbij vaak 
zorgverleners in het spel komen welke vreemd en onbekend zijn voor de zorgvrager en 
mantelzorgers.  Het belang van kennis rondom het ziektebeeld en vooral ook het verloop van het 
proces is dus groot. Mantelzorgers moeten weten waar ze terecht kunnen, ook op een laagdrempelige 
manier. Op die manier kunnen ze op tijd hulp inschakelen, voordat er overhaaste beslissingen plaats 
moeten vinden die de zorgvervanging ook daadwerkelijk onvertrouwd maken.  
  De resultaten van de focusgroep sluiten aan bij  voorgaande onderzoeken van het EIZ (2002) 
en het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg zuidoost Brabant (2010), waaruit blijkt dat respijtzorg 
niet altijd goed beschikbaar is. Wachtlijsten domineren de toegang tot tijdelijk verblijf en drempels 
zoals onbekendheid met respijtzorg, schuldgevoel en een gebrekkige aansluiting tussen vraag en 
aanbod maken het moeilijk voor mantelzorgers om te kiezen voor bepaalde vormen van respijtzorg. 
Echter, uit de focusgroep blijkt dat bepaalde vormen van respijtzorg die laagdrempelig zijn, en een 
meer positief karakter hebben, niet zo lastig te regelen zijn en beter afgestemd kunnen worden op de 
wens die de zorgvrager en mantelzorger hebben. De rol van welzijnsorganisaties hierbij is dus groot. 
Met name de onbekendheid met deze vormen van respijtzorg, laat zien dat mantelzorgers nog 
onvoldoende op de hoogte zijn van wat er mogelijk is. Kijkend naar de ambities van het Wmo 
beleidsplan is het belangrijk om hierop te focussen. De hoofdambitie van het Wmo beleidsplan 
(prestatieveld 4) is namelijk dat de draagkracht van mantelzorgers wordt vergroot en/of de draaglast 
van de mantelzorgers wordt verlaagd en dat er een goed en toegankelijk laagdrempelig 
ondersteuningsaanbod moet zijn, en een volledig vraaggericht aanbod aan mantelzorgondersteuning. 
Om het aanbod volledig en vraaggericht te maken zal er dus zeker gekeken moeten worden naar 
oplossingen wat betreft bekendheid met de term respijtzorg en de mogelijkheden die er zijn om het 
aanbod zoveel mogelijk in overeenstemming te laten zijn met de vragen van mantelzorgers en hun 
naasten.  
 
Voor dit onderzoek is gekozen om door middel van focusgroepen ervaringen te inventariseren. Het 
voordeel van een focusgroep is dat mantelzorgers met elkaar kunnen interacteren. Op die manier 
kunnen zij steun hebben aan elkaar, maar elkaar ook motiveren om meer te vertellen. Mantelzorgers 
zijn allemaal ervaringsdeskundig waardoor zij gemeenschappelijke kenmerken, wensen, behoeften en 
problemen hebben waarin zij zich in elkaar herkennen.  
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  Kanttekeningen die geplaatst kunnen worden bij dit onderzoek, zijn het feit dat de eenmalige 
focusgroep te weinig informatie geeft. Met het aantal (N=10) mantelzorgers dat deelnam aan het 
onderzoek, kunnen nog geen brede conclusies getrokken worden. Daarnaast is er in dit onderzoek 
geen onderscheid gemaakt tussen mantelzorgers van een partner of van een vader of moeder. Dit 
zou effecten kunnen hebben op de resultaten. Onder andere doordat partners vaak bij elkaar wonen, 
en (kind-)mantelzorgers van een van de ouders vaak niet bij elkaar wonen. Dit heeft effect op de taken 
die ieder doet, en de mate van belasting. Hier zou in een vervolgonderzoek onderscheid gemaakt 
kunnen worden: wat zijn de behoeften, wensen en ervaringen van mantelzorgers (kinderen vs. 
partners) met betrekking tot respijtzorg?  
 
Dit onderzoek, gekoppeld aan de ontwikkelingen en resultaten uit andere onderzoeken, geeft een 
completer beeld van de ervaringen van mantelzorgers met respijtzorg. Daarnaast geeft het meer 
inzicht in specifieke ervaringen van mantelzorgers, en is het belang van meer focus op welzijn naar 
voren gekomen. Om het beleid omtrent respijtzorg meer af te stemmen op de wensen en behoeften 
van mantelzorgers – op basis van de huidige ervaringen – zijn een aantal aanbevelingen gekoppeld, 
zodat respijtzorg optimaler benut kan worden.  
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7. Aanbevelingen 
 

Term respijtzorg 
De term respijtzorg moet bekender worden onder mantelzorgers. Uit de resultaten van het onderzoek 
blijkt dat het van belang is dat respijtzorg een duidelijker en bekendere term wordt, en dat 
mantelzorgers kennis hebben over wat zij allemaal aan mogelijkheden hebben. Zowel uit de 
focusgroep als uit het onderzoek van het EIZ (2002), de Programmaraad Zorgvernieuwing 
Psychogeriatrie (2009) en informatie van Alzheimer Nederland (www.alzheimernederland.nl) blijkt dat 
er nog te weinig houvast is wat betreft respijtzorg. Zowel wat er mogelijk is, als hoe men dit moet 
regelen, is nog te vaak onduidelijk.  
 
Aanbeveling: Er is meer aandacht nodig om  de term respijtzorg bekender te maken. Via PR en 
communicatiemogelijkheden kan respijtzorg op een toegankelijkere en meer uitnodigende manier 
worden neergezet. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen zorg, maar ook welzijn kernachtig worden 
weergeven. Een voorbeeld hier van kan zijn om een folder Respijtzorg te maken die uitleg geeft over 
wat respijtzorg is, waar mensen terecht kunnen en hoe ze extra zorg kunnen inschakelen. Belangrijk 
in de boodschap over respijtzorg is dat het ‘vertrouwdheid’ en ‘veiligheid’ uitstraalt. 
 

Overzicht 
Er is meer overzicht nodig van alle respijtzorgmogelijkheden. Er is een duidelijk overzicht nodig van 
alle respijtzorgmogelijkheden waar mantelzorgers van een dementerende naaste gebruik van kunnen 
maken in de regio. Ook de respijtzorgmogelijkheden die niet aan zorg gekoppeld zijn, zoals een 
buddy, boodschappenhulp, of wandelmaatje.  Door het overzichtelijk maken van de 
respijtzorgmogelijkheden, behoort ook de informatiefunctie van professionals (zoals huisartsen en 
casemanagers) compleet te zijn. Zij moeten op de hoogte zijn van de  mogelijkheden en 
voorzieningen zodat zij mantelzorgers hierover kunnen informeren. Op die manier kunnen ook de 
meer toegankelijke en laagdrempelige vormen van respijtzorg, welke wellicht meer op welzijn zijn 
gericht, bekender worden..  
  Om het aanbod in kaart te brengen, kan een soort wijzer worden gebruikt die in de vorm van 
een informatiefolder verstrekt wordt door huisartsen en casemangagers. Liefst al in de beginfase van 
dementie, omdat men dan  bekend kan raken met de mogelijkheden. Nu is er al veel digitale 
informatie te vinden (www.respijtwijzer.nl, www.steunpuntmantelzorg.nl), echter, het is maar de vraag 
of deze informatie specifiek genoeg en bereikbaar genoeg is. Gezien het feit dat mantelzorgers de 
term respijtzorg als onbekend bestempelen en hierbij negatieve associaties hebben, zal de kans klein 
zijn dat deze groep gaat zoeken op internet naar een geschikte mogelijkheid. Daarbij komt nog eens 
het feit dat op internet veel informatie over landelijke mogelijkheden te vinden is, maar dat de 
informatie slinkt wanneer specifiek op woonplaats of gemeente wordt gezocht.  
Vandaar dat informatie vanaf de 1

e
 lijn zo belangrijk is, ten eerste om naamsbekendheid aan 

respijtzorg te geven en ten tweede om complete en gerichte informatie (toegespitst op eigen 
omgeving) te geven.  
  Respijtzorgmogelijkheden die zich meer richten op welzijn en waarvoor niet altijd een indicatie 
nodig is (bijvoorbeeld een buddy, boodschappenhulp, of wandelmaatje) moeten meer bekendheid 
krijgen. Hierin heeft Steunpunt Mantelzorg een belangrijke taak. Welzijnsorganisaties mogen meer 
naar voren treden met hun aanbod aan zorgverlichtende taken. Uit de focusgroep blijkt namelijk dat 
deze vormen van respijtzorg erg worden gewaardeerd en de mantelzorger echt een gevoel van rust 
ervaart, en dat niet alle mantelzorgers hiervan op de hoogte zijn.  
 
Aanbeveling: Respijtzorgmogelijkheden die zich meer richten op welzijn en waarvoor niet altijd een 
indicatie nodig is (bijvoorbeeld een buddy, boodschappenhulp, of wandelmaatje) moeten meer 
bekendheid krijgen. Hierin heeft Steunpunt Mantelzorg een belangrijke taak. Welzijnsorganisaties 
mogen meer naar voren treden met hun aanbod aan zorgverlichtende taken. Uit de focusgroep blijkt 
namelijk dat deze vormen van respijtzorg erg worden gewaardeerd en de mantelzorger echt een 
gevoel van rust ervaart, en dat niet alle mantelzorgers hiervan op de hoogte zijn. 
 

http://www.alzheimernederland.nl/
http://www.respijtwijzer.nl/
http://www.steunpuntmantelzorg.nl/
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‘Eigen kracht’ van de mantelzorgers 

Uit de focusgroep blijkt dat mantelzorgers nog weinig gestimuleerd worden om zelf een pro actieve 
houding aan te nemen. Er wordt nog weinig gefocust op wat mantelzorgers zelf kunnen ondernemen 
om op zoek te gaan naar informatie, voorzieningen en mogelijkheden. De landelijke trends als de 
„eigen kracht‟ van mantelzorgers en empowerment kunnen ook in het kader van respijtzorg een 
belangrijke rol spelen. Door mantelzorgers handvatten te geven over hoe ze zorg kunnen organiseren, 
waar ze informatie kunnen vinden en welke vragen ze kunnen stellen, kunnen ook 
respijtzorgvoorzieningen beter aansluiten bij de vraag. Hiervoor is het noodzakelijk dat enerzijds 
mantelzorgers leren op zoek te gaan naar de mogelijkheden, en anderzijds de zorginstellingen hun 
aanbod beter afstemmen. 
Aanbeveling: Een voorbeeld kan zijn om een informatiebijeenkomst te organiseren over respijtzorg 
voor mantelzorgers. Belangrijk is om 2 boodschappen daarin te verwerken. Ten eerste moeten 
mantelzorgers geïnformeerd worden over de verschillende respijtzorg mogelijkheden in de omgeving. 
Daarnaast moet ook de  ‘eigen kracht’ van mantelzorgers benadrukt worden. Het is vanuit zorg- en 
welzijnskant van belang om informatie te verstrekken over de mogelijkheden maar tegelijkertijd is het 
ook belangrijk om mantelzorgers een pro-actieve houding te leren aannemen ten aanzien van hun 
(zorg)situatie.  

 

Individuele wensen centraal 
De individuele wensen en behoeften van degene met dementie moet centraal blijven staan. 
Mantelzorgers vinden het belangrijk dat respijtzorg aansluit bij de wensen en behoeften van hun 
naaste. In de praktijk blijkt echter dat er weinig ruimte is voor individuele activiteiten tijdens 
bijvoorbeeld dagbesteding. Belangrijk hierin is dat er goede communicatie is tussen degene met 
dementie, de mantelzorger en de hulpverlener plaatsvindt en dat men streeft om de individuele 
wensen en behoeften ruimte te geven.  
Aanbeveling: Een generiek zorgplan waarover de mantelzorger regie heeft, kan een 
ondersteuningsmiddel zijn om de focus te houden op wat centraal staat. Ook wordt hiermee beoogt 
dat de mantelzorger een actievere inbreng krijgt in de zorgverlening.  
 

De organisatorische randvoorwaarden 
Huidige organisatorische blokkades zorgen ervoor dat kortdurende verblijfsmogelijkheden moeilijk te 
reserveren zijn en dat er wachtlijsten ontstaan. Vooral in de regio Zuidoost-Brabant zijn er 
moeilijkheden: In 2010 gaven maarliefst 40 zorgcentra van de 66 ondervraagde zorgcentra gaven aan 
dat zij geen geen kortdurend verblijfsvoorziening konden reserveren. 7 instellingen gaven aan dat zij 
dit wel konden. De overige instellingen hadden geen mogelijkheid tot het reserveren van kortdurend 
verblijf, maar verwezen door naar andere locaties (van Beijsterveld & van der Plas, 2010).  
  Het zoeken naar de geschikte en beschikbare locatie kost hulpverleners en mantelzorgers 
vaak veel tijd. Voor jong dementerenden blijkt het zorgaanbod in de regio Helmond onvoldoende te 
zijn. Het aanbod binnen deze regio past niet bij de vraag die jong dementerenden en hun 
mantelzorgers hebben. Wanneer het aanbod onvoldoende is, wijken mantelzorgers vaak uit naar 
Eindhoven. Dit vormt een redelijke belasting voor hen.  
Aanbeveling: Zorgaanbieders en zorgkantoren dienen hierover in gesprek te gaan. Door middel van 
samenwerking kunnen zij richtlijnen  opstellen waarmee deze drempels aangepakt worden.  
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Bijlage 1 
 
Stellingen Focusgroep 
 

- Ik vind respijtzorg een duidelijke term.  
 

- De respijtzorg waar ik gebruik van heb gemaakt paste precies bij mijn wensen, en hoe ik me 
dit had voorgesteld. 
 

- De respijtzorg waar ik gebruik van maak past bij mijn situatie.  
 

- Ik kon makkelijk ik contact komen met de instelling waar ik respijtzorg van ontvang. 
 

- Het duurde lang voordat ik gebruik kon maken van de respijtzorg/voorziening.  
 

- Mijn vraag om respijtzorg kwam meteen bij de juiste persoon/instantie terecht.  
 

- Ik vind het lastig om iemand anders voor de zorg van mijn naaste in te  schakelen.  
 

- Ik neem het liefst zelf de zorgtaken op mij. 
 

- Ik voel me schuldig als ik mijn naaste door een ander moet laten verzorgen.  
 

- Het aanvragen van respijtzorg was voor mij makkelijk.  
 

- Ik heb vertrouwen in mijn zorgverlener.  
 

- Ik wil liever zelf controle houden over het zorgproces van mijn naaste, dan dat ik het uit 
handen geef.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


