
Vanaf 2015 wordt de zorg anders georganiseerd: er is minder geld 
beschikbaar voor zorg aan huis en voor opname in tehuizen. In de par-
ticipatiesamenleving moeten we voortaan zelf de zorg opbrengen voor 
onze zieke partners en familieleden, hoe oud en gebrekkig we zelf ook 
zijn. Mantelzorgers en vrijwilligers hebben dan ook een heel belang-
rijke plek in de hervorming van de langdurige zorg. Zij moeten een 
groter aandeel leveren in de langdurige zorg en deels het gat vullen 
dat door de beperkte beschikbaarheid van professionele zorg ontstaat. 

D e  o p i n i e  v a n
Prof. Dr. Marjolein Broese van Groenou

St
ud

io
 F

ot
om

ax



COUNSELLING MAGAZINE NR 2 2015

11

CM 
M

A
N

TELZO
RG

Informele zorg in de  
participatiesamenleving
Christine Beenhakker

“Mantelzorg is hulp verlenen aan iemand 
uit onze sociale omgeving, omdat die iets 
vanwege gezondheidsredenen niet meer 
kan”, stelt Broese van Groenou. “Vanuit 
de eigen sociale relaties van die persoon 
wordt dan hulp 
geboden door 
kinderen, partners, 
ouders, familiele-
den, en soms ook 
door buren, vrien-
den en kennissen. 
De soort hulp vari-
eert van persoon-
lijke verzorging, 
zoals wassen en aankleden, tot sociale 
begeleiding en verlenen van emotionele 
steun, zoals iemand gezelschap houden of 
mee uit wandelen nemen.  
Bij partners en kinderen is het vaak heel 
vanzelfsprekend dat zij die hulp gaan 
geven.”

“Vrijwilligers verlenen vergelijkbare 
vormen van hulp maar dan vanuit een 
vrijwilligersorganisatie, zoals Stichting de 
Zonnebloem of Alzheimer Nederland. Een 
vrijwilliger kiest er bewust voor om hulp 
te bieden aan een medemens. Vrijwilligers 
zijn gemotiveerd omdat zij sterk betrokken 
zijn bij de samenleving, iets goed willen 

doen voor anderen, ervan willen leren, 
sociale contacten willen hebben of zinvol 
bezig willen zijn. De keuze voor het ver-
lenen van hulp start dus wezenlijk anders 
dan bij mantelzorgers.” 

“Ongeveer 75% van de zorg die ouderen 
ontvangen, wordt gegeven door mantel-

zorgers. Bij het 
laatste onderzoek 
in de bevolking 
naar mantelzorg 
becijferde het 
Sociaal Cultureel 
Planbureau de 
aanwezigheid 
van 2,6 miljoen 
mantelzorgers, 

die minstens acht uur per week en/of ten 
minste drie maanden lang zorg verleen-
den aan een naaste (Broese van Groenou, 
KHMW lezing 2015). Het verlenen van 
mantelzorg is een keuze en elk individu 
maakt daarbij een aantal afwegingen: wat 
is nodig, wat wil ik en wat kan ik? (figuur 
1). Bij partners blijken zowel de positieve 
als negatieve evaluaties erg hoog te zijn, 
terwijl volwassen kinderen de zorg meer 
als negatief dan als positief ervaren (Broe-
se van Groenou, Informele zorg 3.0).”

Uitdagingen voor sociale netwerken en 
zorgvoorzieningen

Mantelzorgers hebben 
een belangrijke plek in 
de hervorming van de 

langdurige zorg
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Figuur 1. Vier typen determinanten van het geven van informele zorg

Hoe groot is de kans dat het aandeel mantel-
zorg stijgt als we de inzet van formele zorg 
reduceren?
“Er ontstaat een soort gat dat de profes-
sionele zorg achterlaat, omdat professionele 
hulpverleners minder mogen en minder kun-
nen doen. De thuiszorg bijvoorbeeld zal niet 
meer zoveel komen als we nu gewend zijn, 
en ook huishoudelijke hulp is straks alleen 
voorbehouden aan de meest kwetsbare men-
sen. De dagbesteding is overgeheveld naar de 
gemeente en wordt anders georganiseerd. Je 
kunt dus stellen dat er een gat valt in de zorg 
aan hulpbehoevenden, dat opgevangen moet 
worden door alternatieven, en mantelzorg is 
één daarvan. Dat is wat de Rijksoverheid ook 
steeds roept: ‘Wij kunnen meer doen voor 
elkaar.’ Ik ben echter van mening dat partners 
en kinderen al heel veel doen en dat daar de 
rek dus niet meer te vinden is. Partners en 
kinderen voelen een sterke verantwoordelijk-
heid tegenover elkaar en zullen de oudere of 
hulpbehoevende niet snel in de steek laten. 
De rek in de mantelzorg moet dus voorname-
lijk in de bredere schil gezocht worden.” 

Wat zijn de mogelijkheden om deze zorg 
in de bredere schil te organiseren?
“Ten eerste is er een aantal professionele 
mogelijkheden die de mantelzorger kun-
nen ondersteunen: thuiszorg kan even 
komen, de maaltijden kunnen aan huis 
bezorgd worden, er kan een camera in 
huis geplaatst worden om de veiligheid 
te waarborgen of andere woningaanpas-
singen worden gedaan, zodat mensen 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Het 
verpleeghuis is de laatste stap die nog 
beschikbaar is, maar daarvoor kom je al-
leen in aanmerking als je 24 uur per dag 
zorg nodig hebt. Niet alleen kunnen zijn is 
daarbij een belangrijke indicatie voor hulp: 
dat het voor de cliënt onveilig wordt, dat 
iemand kan vallen, of als er sprake is van 
dementie en/of sterke mate van eenzaam-
heid. Je moet als mantelzorger dan op 
zoek gaan naar allerlei innovatieve moge-
lijkheden om het leven van de hulpbehoe-
vende zo prettig mogelijk te houden. Dan 
kun je als mantelzorger aanspraak organi-
seren door vrijwilligers, buren, of andere 
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mensen te mobiliseren die de cliënt elke 
dag een beetje vermaken of iets leuks met 
hen doen, zodat ze iets hebben om naar 
uit te kijken. Dat betreft dan meer het 
sociale domein, het welzijnsdomein.  
Cliënten kunnen heel goed aangeven hoe 
zij hun dag ingericht willen hebben en wat 
ze belangrijk vinden. Als iemand bijvoor-
beeld graag naar 
het theater wil, 
moet er iemand 
gezocht worden 
die dat zou willen 
doen. In dit land 
staat gelukkig een 
bijzonder groot 
arsenaal aan vrijwilligers klaar om dit soort 
hulp te bieden. De professionele zorg 
aan huis is uiteindelijk maar een vrij klein 
onderdeel van het totaal.” 

Aan het eind van de vorige eeuw was het 
veel meer vanzelfsprekend dat je zorgde voor 
je familielid dat hulpbehoevend werd. Door-
dat we veel meer geprofessionaliseerde zorg 
hebben, is die vanzelfsprekend er niet meer. 
“Je moet eigenlijk nog verder teruggaan, 
naar de jaren vijftig tot tachtig, om te zien 
dat het meer vanzelfsprekend was voor 
vrouwen, dochters, zussen in de naaste 
omgeving. Zij werkten niet zoveel bui-
tenshuis als nu het geval is, en daar lag 
toen veel meer een oplossing voor deze 
informele zorg. Vanaf de jaren tachtig en 
negentig heeft de verzorgingsstaat zich 
sterk ontwikkeld met tehuizen en aanbod 
op het gebied van zorgverlening.” 
“In de nieuwe wetgeving van 2015 gaan 
veel gemeenten hun aanbod aan zorg 
meer lokaal organiseren, bijvoorbeeld 
door middel van wijkteams of buurt-
zorgteams. Huisartsen zijn nu vaak een 
eerste aanspreekpunt, als het gaat om 
iemand met een bepaalde medische 
diagnose. Dan is het ook mogelijk dat in 

de buurt wijkverpleging beschikbaar is 
die meedenkt over de beste oplossing. 
Je merkt dat mantelzorgers nog veel zelf 
moeten uitzoeken. Belangenorganisatie 
MEZZO geeft op haar website heel veel 
algemene informatie. De huisarts of het 
steunpunt mantelzorg in je gemeente kan 
meedenken over de lokale mogelijkheden 

en aanknopings-
punten. Er is 
best veel hulp 
mogelijk, maar 
je moet het wel 
weten te vinden. 
Dat neemt echter 
niet weg dat die 

zorgbelasting voor de mantelzorger zelf 
vrij hoog kan zijn, ook al krijg je alle hulp 
van de wereld.”
 
Hoe krijgt de mantelzorger dan steun?
“De zorg voor mantelzorgers wordt niet 
betaald uit de indicaties voor thuiszorg 
of ggz. De aandacht daarvoor is nog niet 
zo lang groeiende, dat is pas iets van de 
laatste tijd en nog volop in ontwikkeling. 
Daarom is het goed dat professionele 
hulpverleners daarin getraind en opgeleid 
worden. De wijkverpleegkundige krijgt 
steeds meer aandacht voor het voorkó-
men van overbelasting bij mantelzorgers, 
zoals partners en kinderen, die vaak ook 
nog bij de cliënt in huis wonen.”

Mantelzorgers worden vanuit de profes-
sionele hoek niet altijd serieus genomen. 
Hoe krijg je die mindset bij de professio-
nals omgezet?
“Dat is zeker een hele uitdaging. Ver-
zorgenden uit het mbo zijn geweldig als 
het gaat om de verzorging aan het bed, het 
regelen van het huishouden en dat soort za-
ken, maar het praten met mantelzorgers of 
iets gedaan krijgen van familieleden die niet 
willen mantelzorgen, is vaak wat te veel ge-

Er komt meer aandacht 
voor het voorkomen van 

overbelasting bij
 mantelzorgers



COUNSELLING MAGAZINE NR 2 2015      

M
A

N
TE

LZ
O

RG

14

CM 
vraagd. Wat zich nu langzaam ontwikkelt is 
dat de verpleegkundige de communicatieve 
spil wordt om hierin helderheid te verkrij-
gen: wat doet ons team, wat doen de man-
telzorgers en hoe regelen en organiseren 
we de zorg die overblijft. De professionals 
moeten dus meer meedenker worden in het 
proces en hun eigen taak afbakenen. Dat is 
ook wel eens lastig. Wij hebben daarom een 
training ontwikkeld 
voor zorgprofes-
sionals juist om hen 
te leren ‘zorgen 
dat’ in plaats van 
‘zorgen voor’. 
Zij moeten zich 
realiseren wat hun 
eigen domein is en 
die regels worden 
ook strenger bewaakt. De verpleegkundigen 
zien de nieuwe manier van werken overi-
gens wel zitten. Zij zijn meer zelfsturend en 
kunnen zelf indiceren, dat betekent zorgu-
ren bepalen, zelf ook teams aansturen en 
het gesprek met de mantelzorgers aangaan 
mits ze dat ook in tijd uitbetaald krijgen. Het 
is nog niet helemaal duidelijk of dat allemaal 
mogelijk is binnen de uren die zij daarvoor 
beschikbaar hebben. Dat zal de toekomst 
leren.” 

Wat kunnen counsellors doen in het veld 
van mantelzorg?
“Ik denk dat een aantal van jullie zich zou 
kunnen specialiseren in het bespreken van 
de problematiek rondom de zorg voor een 
ziek familielid en de belasting die daarbij 
speelt. Counsellors zouden bijvoorbeeld 
door middel van gesprekken kunnen probe-
ren de normen en eisen die mantelzorgers 
aan zichzelf stellen reëler te maken, en hen 
leren om hulp te vragen aan anderen als 
het hen te veel wordt. Dat laatste geldt dan 
vooral voor partners: wanneer trek je aan de 
bel? Hulp vragen vindt de huidige generatie 

tachtigplussers vaak lastig. Omgaan met de 
weerstand die je daarbij voelt, de proble-
men die je jezelf daarbij oplegt: dat is echt 
psychische hulp en een counsellor zou dit 
goed kunnen verlenen. Het gaat dan om het 
geven van sociale steun en tips om het vol 
te kunnen houden, het bespreken van het 
perspectief, hoe lang het traject is en hoe je 
daarmee om kunt gaan. Het betekent vaak 

ook een loslaten 
van een bepaalde 
relatie en afscheid 
nemen, bij demen-
terenden maar 
ook bij mensen 
met een beroerte; 
beide stoornissen 
waarbij de per-
soonlijkheid kan 

veranderen. Door de ziekte van je partner of 
vader/moeder zal men de relatie een andere 
invulling moeten geven. Dat is gewoon 
rouwverwerking. Ik denk dat als huisartsen 
weten dat je thuis bent in deze problema-
tiek zij die doorverwijzing naar jullie graag 
willen doen. Met bekende interventietech-
nieken kun je mensen heel goed helpen en 
leren omgaan met de nieuwe rollen in hun 
leven. Het combineren van arbeid en zorg 
bijvoorbeeld, en alles wat het moeilijk maakt 
om dit vol te kunnen houden. Je maakt als 
counsellor dus in feite onderdeel uit van 
een zorgteam maar met een iets andere 
frequentie.”

Hoe zie jij de toekomst van mantelzorg in 
Nederland?
“Mantelzorg moet veel meer worden 
verbreed, dus niet alleen maar gefocust op 
partners en kinderen. Ik denk dat de tech-
nologie over tien jaar ook weer veel verder 
is en een belangrijke factor kan zijn ter ont-
lasting van mantelzorgers. Het opbouwen 
van een zorgnetwerk moet al vroeg begin-
nen, direct na de diagnose moet niet alleen 

Met bekende interventie-
technieken kun je  

mensen heel goed helpen 
en leren omgaan met  

de nieuwe rollen in hun 
leven



COUNSELLING MAGAZINE NR 2 2015

15

CM 
M

A
N

TELZO
RG

de familie maar het hele sociale netwerk 
geïnformeerd worden over wat er nodig zal 
zijn. Het aandeel mantelzorg in de samenle-
ving kan dan ook alleen op een structurele 
en verantwoorde manier omhoog als andere 
leden uit het sociaal netwerk mee gaan 
zorgen: de buren, vrienden en kennissen 
van de zorgbehoevende. Dit is in mijn optiek 
waar de echte participatiesamenleving ook 
om gaat: dat wij in de tweede schil van het 
sociaal netwerk mee gaan doen in mantel-
zorg, een sociaal netwerk dat langere tijd 
meekan.”
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