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Mantelzorgers
In het kader van de Pilot Logeerzorg in Assen en
Midden-Drenthe, hebben we onderzocht welke
ondersteuning werkelijk nodig is voor mantelzorgers.
Voor deze uitgave vroegen we de mantelzorgers zelf,
en de boodschap is helder: zie en hoor ons!

Ervaringen van mantelzorgers
Mantelzorgers willen vooral de gewone dingen kunnen blijven doen, zoals bezoek ontvangen
en naar de winkel gaan. Dat geeft hen lucht. Waar het kan, doen ze die dingen het liefst met
degene voor wie ze zorgen. Dat betekent dat een aantal zaken goed geregeld moet zijn:
zoals goed (taxi)vervoer, rolstoelvriendelijke gebouwen en omgeving.

Mantelzorgers
zeggen:
zie en hoor ons!
Ruim 20 procent van de volwassenen
in Drenthe is mantelzorger. Veel
mantelzorgers halen voldoening uit het
geven van mantelzorg en ontvangen
waardering voor hun inzet. Tegelijkertijd
ervaren mantelzorgers momenten dat
de zorg (te) zwaar is. De gemeente
biedt ondersteuningsmogelijkheden
voor mantelzorgers om overbelasting te
voorkomen.
Er wordt nog vrij weinig gebruik gemaakt
van de bestaande mogelijkheden voor
mantelzorgondersteuning. Wij waren
benieuwd waarom dat is. Zijn ze niet
bekend? Sluiten ze niet aan bij de behoefte?
En als dat zo is: wat willen mantelzorgers
dan aan ondersteuning krijgen?

“Wat is de Wmo, wat
is een indicatie, wat is
een casemanager, wat
doet die. Dat vind ik
niet allemaal duidelijk”

In het najaar van 2019 interviewde het
Trendbureau Drenthe 55 mantelzorgers in
de gemeenten Assen en Midden-Drenthe. In
deze gesprekken ging het over wat hen écht
zou helpen aan (mantelzorg)ondersteuning.
Uit de gesprekken komen duidelijk
drie punten naar voren:
1. Overzichtelijke informatie over
mantelzorgondersteuning ontbreekt.
2. Mantelzorgers vinden het belangrijk
om een gelijkwaardige gesprekspartner
van professionals te zijn in zorg en
ondersteuning.
3. Mantelzorgers hebben behoefte
aan een breed ondersteuningsaanbod
passend bij hun situatie.

“Het is heel fijn om een
vast contact te hebben,
als we het niet weten
vragen we die persoon”

Ook zien mantelzorgers graag vaker opvang thuis, vooral in de avond of in het weekend. Uiteraard willen ze dan
iemand die vertrouwd en deskundig is. Mantelzorgers willen graag ergens naar toe gaan, samen met degene voor wie
ze zorgen. Ze willen dan ergens heen waar ze ontzorgd worden. Bijvoorbeeld in een vakantiehuisje,
op een camping of in een zorghotel. Voor veel mantelzorgers is dat nu lastig te organiseren.

Meer overzicht en informatie

Overzichtelijke informatie over mantelzorgondersteuning ontbreekt. Mantelzorgers weten vaak
niet wat er mogelijk is aan ondersteuning. Zij hebben
het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te
worden. De informatie is versnipperd; mantelzorgers
hebben het gevoel dat ze alles zelf moeten verzamelen.
Zij willen ook liever persoonlijk contact over informatie.

Erkenning als gesprekspartner

Mantelzorgers voelen zich weinig erkend als
gesprekspartner (in de zorg). De gesprekken gaan vaak
over wat de zorgvrager nodig heeft. En ze gaan niet of
nauwelijks over wat ze met elkaar nodig hebben om
thuis alles draaiende te houden. Meer oog voor de
mantelzorger bij het vaststellen van o.a. huishoudelijke
hulp, begeleiding en dagbesteding is zeer welkom.
Deze diensten dragen bij aan het ontzorgen van de
mantelzorger in de thuissituatie.

Behoefte aan vast contactpersoon

Mantelzorgers behoefte aan één deskundige en
vertrouwde ‘gids’. Deze gids kijkt en denkt mee vanaf
het begin van het zorgtraject. En denkt ook mee over
passende hulp en mantelzorgondersteuning. Het
moet iemand zijn die jaarlijks een vinger aan de pols
houdt of er nog iets meer of iets anders nodig is aan
ondersteuning. Die een luisterend oor biedt en zich in
kan leven in de situatie.

Meer aandacht voor hulpvraag

Mantelzorgers vragen niet snel zelf om hulp; zij zien
de mantelzorg als iets vanzelfsprekends. Zorg die je uit
liefde verleent. Veel mantelzorgers verwachten ook dat
hun naaste geen zorg van een ander accepteert of wil.
Mantelzorgers zeggen dat het hen zou helpen, als er bij
de start van een zorgtraject meer aandacht of scholing
is over de valkuilen van het geven van mantelzorg.

Behoefte aan minder regelwerk

Mantelzorgers hebben te maken met veel regelwerk.
Hierdoor duurt het volgens hen lang om ondersteuning
te regelen. Uiteindelijk past het aanbod dan vaak niet
meer echt bij hun wens. Zij kunnen vaak niet zelf
bepalen hoe ze het willen hebben.

“Een vrijwilliger moet
natuurlijk wel kennis
van zaken hebben”

“Dat hebben we via de Wmo
geprobeerd voor elkaar te
krijgen, maar dat was niet te
regelen. Ja, hij zou dan naar
een verpleeghuis gaan. Dat
kan ik hem niet aandoen”

Pilot
Logeerzorg

10 Aanbevelingen

Dit onderzoek is onderdeel van de Pilot
Logeerzorg. Logeerzorg is een vorm van
mantelzorgondersteuning die gemeenten
aanbieden.

We spraken niet alleen met mantelzorgers,
maar ook met professionals. Uit alle gesprekken
kwamen 10 aanbevelingen voor gemeenten
en zorgpartijen naar voren.

De naaste kan een of meer nachten ergens anders
slapen om de mantelzorger tijdelijk te verlichten van
zijn mantelzorgtaken en om even op adem te komen.
Op dit moment wordt er landelijk nog weinig gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid.

• Zorg voor meer aandacht voor de mantelzorger
(in gesprekken over zorg en ondersteuning)

Mantelzorgers over logeerzorg

De meeste mantelzorgers weten niet dat logeerzorg
bestaat. Er wordt amper gebruikt van gemaakt en lijkt
er weinig behoefte te zijn bij mantelzorgers. Zeker niet
in een ‘verpleeghuissetting’.
Mantelzorgers brengen hun naaste niet graag ergens
anders onder, omdat ze denken ook dat de naaste/
zorgvrager dit niet wil. Sommige mantelzorgers
zouden wel een combinatie willen van dagbesteding
met een logeermogelijkheid. Het is belangrijk dat de
dagbesteding past bij de zorgbehoefte en de interesses
van de naaste/ zorgvrager. De naaste moet zich op zijn
gemak voelen, zich ‘thuis voelen’.

Aanbevelingen

Informatie over logeerzorg is belangrijk. Op dit
moment is er nog te weinig bekend over de opties voor
logeerzorg bij mantelzorgers en hun naasten.
Het is nog de vraag of logeerzorg onbemind is of
dat ‘het onbekende’ onbemind maakt. Trendbureau
Drenthe heeft de volgende aanbevelingen voor
gemeentenen zorgpartijen:
• Zorg voor een actuele informatievoorziening
over logeerzorgmogelijkheden. Bijvoorbeeld door
informatie op de gemeentelijke websites, met
filmpjes. Of in de vorm van vrijblijvende bezoekjes aan
logeerzorg locaties door steunpunten mantelzorg.
• Zorg voor een gevarieerd aanbod van logeerzorg
locaties die een ‘huiselijke’ uitstraling hebben en waar
mensen zich thuis kunnen voelen.

• Zorg voor toegankelijke informatie over
mantelzorgondersteuning
• Zorg voor meer variatie in het aanbod van
mantelzorgondersteuning thuis
• Zorg voor een toegankelijk aanbod voor vakanties
met zorg (in Drenthe)
• Zorg voor een vast contactpersoon voor
cliëntondersteuning aan mantelzorgers en hun naasten
• Zorg voor meer (zorg)vrijwilligers voor
mantelzorgondersteuning
• Zorg voor minder regelwerk voor mantelzorgers
• Zorg voor meer variatie in het aanbod van
dagopvang en dagbesteding
• Zorg voor meer variatie in het aanbod van
planbare logeerzorg
• Zorg voor meer mogelijkheden om samen
te overnachten (partnerindicaties en koppelbedden)

“Als ik wist dat hij op een plek zat
waar hij het naar zijn zin heeft, zou
ik er heel blij mee zijn. Dat hij niet
weggestopt wordt, dat wil je niet”

Wat gaan gemeenten en
zorgpartijen doen in 2020?
De gemeenten Assen en Midden-Drenthe
pakken de 10 aanbevelingen actief op
samen met de zorgpartijen in de regio.
Op korte termijn betekent dit:
• Er komt betere informatie over
mantelzorgondersteuning
• Professionals gaan meer aandacht geven aan
mantelzorg(ers)
• Professionals gaan meer aandacht geven aan
‘vakanties met zorg’ (in Drenthe) en de communicatie
erover verbeteren

Hoe gaan ze dit doen?
Verbeteren van de website
Er komt één digitale plek waar alle informatie over
mantelzorgondersteuning is verzameld. De gemeenten
Assen en Midden-Drenthe gaan hun websites over dit
onderwerp verbeteren.
Maken van een Informatiepakket
Er komt een schriftelijk informatiepakket over alle
aspecten van mantelzorg. Bij het eerste contact met
zorg of welzijn krijgen mantelzorgers en hun naasten
dit informatiepakket. De gemeenten Assen en MiddenDrenthe, zorgpartijen en mantelzorgers stellen dit
pakket samen op. Het pakket wordt in samenwerking
met landelijke partijen, waaronder Mantelzorg.nl en
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) mogelijk
gemaakt.

“Als mijn man dit hoort,
‘je kan daar en daar
en paar nachtjes lekker
logeren’, dan zegt hij ‘ik
doe het niet, ik blijf thuis”

Aandacht voor de mantelzorg(er)
Zorgprofessionals krijgen, net als de mantelzorgers,
het informatiepakket over mantelzorgondersteuning.
Daarnaast zullen zorgpartijen bij zorg- en
welzijnscontacten standaard ook aan mantelzorgers
gaan vragen hoe het met hen gaat. Dit wordt een
structureel onderdeel van het ‘zorgleefplan’ dat
professionals samen met zorgvragers en naasten
opstellen. Ook komt er meer aandacht voor mantelzorg
in het onderwijs voor toekomstig zorgpersoneel.
Aandacht voor ‘vakanties met zorg’
Het aanbod van ‘vakanties met zorg’ wordt beter
toegankelijk gemaakt. Mantelzorgers en hun naasten
willen graag samen op vakantie of een weekend weg
. Hiervoor zijn er wel mogelijkheden, maar ze zijn
vaak onbekend of lastig te organiseren. Steunpunten
mantelzorg en zorgpartijen brengen de mogelijkheden
voor vakantie met zorg beter onder de aandacht.
Bijvoorbeeld via hun websites, een informatiepakket of
bijeenkomsten.
Aandacht voor ondersteuning thuis
Er komt meer aandacht voor mantelzorgondersteuning
in de thuissituatie. Op dit moment onderzoeken we
bijvoorbeeld of vrijwilligersorganisaties daar een
grotere rol in kunnen spelen, ook in de avonden en
weekenden.
Experimenteren met logeerzorg
Logeerzorg was bedacht als mogelijkheid om
overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan. Op
dit moment wordt er niet veel gebruik van gemaakt.
Dit komt in ieder geval doordat lang niet iedere
mantelzorger weet dat logeerzorg bestaat. Ook spreekt
het bestaande aanbod niet echt aan.
De gemeenten en de steunpunten mantelzorg in Assen
en Midden-Drenthe gaan bekijken of ze een rondgang
langs een aantal locaties kunnen organiseren. Om er
gewoon eens een kijkje te nemen. Daarnaast wordt op
dit moment gekeken of er ook logeerbedden mogelijk
zijn in een ‘wellness centrum’ in de regio Assen en/of in
kleinschalige ‘hotels met zorg’.

De gemeenten Assen en Midden-Drenthe
vormen samen één van de tien pilots in
Nederland die een financiële bijdrage
ontvangen van het Ministerie van VWS
om te onderzoeken hoe logeerzorg beter
gebruikt kan worden.

Bij de Pilot Logeerzorg in Assen en
Midden-Drenthe startten we met de vraag
wat mantelzorgers echt zou helpen aan
ondersteuning. Hiervoor interviewden we
mantelzorgers zelf en professionals die
met mantelzorg te maken hebben.
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