
We rkende mant elzo r gers
moeten meer hulp krijgen
Dr lct Issin onderzochÍ dar onder leidins
mn prol di Dick \villcJns Ínn het
Acadennch À,4edkch ccnÍum vin de
UnivcrsiÍeiÍ vd Ansr€ an.7-c wilde
achrerhalen welke moricvcn mantelzorgers
hebben en ivelke horele opvdftingen
das@n ren s.ondsldg liggen. Ookonda
bcht zijNelke behoefrcn dc mantclzorger
heeft, en hoc dc natschaPPij darop
ko inspelen. De leidendc vraag r*rs wclk
mmklzors, en ubeidsbclcid pisr biide
eNdingen en oveNeg;ngcn rm rvcrkende
murel,orgeBt dar alles gezien vanuir
de z_orse$iek cn filosoic. tsarin scbreer
het rcsrlaÍen óp i\ Mdtcbrry in .en
ohtndnkue ?n'r'f.o; o'i$ h6 conbineffi
Mn b.ttutde arb.id d /. h"gduig. m
i"ten'ie,e tury ,oorcea tuftt4 HêÍ óídep
,oek ws een projccr van her NWO-
ondeaoeksprogÍdna Ethiek & Bêl€id-

Sreeds neer ncnsen do{ betaíld w*k,
m.csral buirenshuis. Tlgelijk nemcn Íeeds
meer pariculieren de srucnrrclc zorg voor
zieken en ouderen op zich. Dc behocfic
daeD neenr nede roe door vogrij'in8
en bezuitrigingcD in de zorg. Her gevolg is
dar ongcvc€r een niljoen h$rclzorgers in
Ncd€rland @k rve dingcn docn: rhuis
icnmd verzorgen, en buirenshuk rvoken.
Aandachr v@r dezê sioep is broodnodis,
wànr het combineren van zorgcn rverk

si.r mccsml Dier vm eeo leieo dakje. De
veNáchdng dar veel werkcndcn hrn ryarc

zorstaál< op z.udcn geven, cr dc rverkdruk
nM b€insrclhrgcr zoo vlocicn, n nier uir

s€komeo. Man,clzorgcrs gcvcn dc rcrg voor
hun ndrcn nier gemakkelijk op.
ItÍd de rc€e(hick ak uhganSspunrzÍre
lsdin een kwalitari.f ethisch,ehpirisch
ondenoek op. Zc nam nvnrtignmtel
zorgers diepre-inrcn'iervs al Op buis vo
lirenruur koos zc iets tneer vtuurv€D dm
nDnen, verchi cnd. lêcfÍijden en drie
sooften nanrel?orgcrs: ziidic rcrgdcn vou
een kind, een paÍrnc. ofeen oudci
Állemàil werklen ?e, ofhádden ze dar ror
!oo. kotr sed.ran. uii dc sesprel{ren krl/d
al el een duidelijke rende
kdn toeLsre dic nan lirc.nruu. en
de enariDgen van man(elzorgondcrsrcurcrs.

Binnensluipen
De divcrsc resultateo ceëren smen een
helder beeld. Àlc gesproken maretzorger
zijn vd ,eíoren om zorS Én weÍk 

"! 
lans

moselijk rc combincrcn. Ze yinden dar H-
rlfsprckcnd. Je doet sewo(D wÍ È hcr
doen.'zeggen zc. I)at komt mcr namc
doordat de conlbinadc scleidelijk ror smnd
komr. Oude$ van een zwáargehandi@p!
kind vinden hcr normaal dàr hh beby veel
.iid kosr. Pas na iaren d.inst her ldsm
tot h€n door dír bijrndcícoudcs dc rcrg
afnenr, iowiil hón kind álleen md
moeilijker ic hanreren n. Gat hr on een
hulpbehoevende oudcr ofpanner, du gaat
de zieke vrak lang-zaÀm achre.oir. De zors
sldpt binnen en grocir ongemeikr.



Soms gaat de professionele hulp
voorbij aan de ervaring

van de mantelzorger
volledig

hcr \verk. Oneigcnliik zickrcvcrTuinr
n Ler gevolg. De belàngrijkjrc !rirkonsr
vu hct onderzoek is dat w{keod( o,urcl-
zorgcrs mcer sreun Kn dc nuarschrppii
nodig hebben dm zii kiigtn.

Struikelblok
HóLrcn mrrelzorger ser een keu::
l5irin: l-mornrneelzijn zc {c.k gcbonden
rrn de hulpbehoerendc. En d. c.Íen
rindcn vcrplceghuizen een rerschriklnrg.
l)aarom doen zii .nom hun b.Í onr
de zorg bimcn de prirc'sfcer re houdcn.

hun bclcving s'ct doof8iin nrt dr zors."
Aan inschàl<elen lrrr dcrdcn kleren cnorme
nadelen,  *e l t Isarh. ' l le t  g loorsrcs(ru ike l -
blok is de bureaucrerie, zo blijkr. Dc zoLg
deinsrirutionJliseeí rnrds dc ji.en,rvenrig.

NààÍen nocrcD zo !.cl mogclijk hulpbe
hoqendtn rlnris.crzorecr en kunnen
da.rbiieen be.oep doen op a clci onder
Íeunende dienÍcd. Dic ioÍellinsen
hebben.lk c.n cigco lokc,. Is hct gezochte
loker eenmaalsev)nden, din mocr de
notelzorgcr zich door ccn woud van
bureaucrarische regels rverkcD on rc l<rijsen

Mantelzaryets tijn vastbeslaten an zory en

wetk za long maíelik te combinercn.Ze vinden
dot vanzelfsprckend. Dat komt net none
doodat de canbinote geletdelijk tat stond
kanL Góot het an een hulpbehoevehde ouder,

don goot de zieke vook longzoan ochleruit
De zotg doipt binnen en goe ongeme*L

lFolo Levien Wtlledse, Ratleídan.)

$.r hij nodis he.fr. Dc cindelore zoektochr
nar d€ iuisLc fooÍzieniis. de julsrc

persoon, cn dc j!l$e íinán.ieringsbron
r een groot ptoblccm. \'1cn heeli Le
nalen !r.r bcpcrkrc opedirgÍiidcn,
moer scetl' u.lcrc mcnse. b.I1."..,1
rerugeebcld rvordcn, hoort niets meÈr cn
gaarran licrerle< sccrzclf bellen. Dat is
rerschrikleli jk fnmerend, kor enrtlcloos
yel riid. cn mJrkr dr( de,oÍgde \frrkdid

Als r toch [rnllcrde prcfÈssionele zorg
hebben geregclcl, zlncn mantelzorgers mct
h{ prÍneon d.rr die nier fleihel is *rddoor
zii cr nid echt wlr Dcc kunner. lsiÍin: :Als
de thuiszorgzegt: sijkon,en ersens tuscn
rchr cn ricn uur, rhn heetr ccn manreluorger
diean hc strk nroct d:ar nieocel a.-
'Ook rle inbrcuk op dc prnao 'inden
rnanrelzorgcn zsn roonlak de hulprcrle
ne. zi.h erg dirccrict opÍclt. Soms gaar dc
hulp volledig \oorbij*n de endng ra. dc
manrelzorgcn dic il iiÍen 'oorde pàriënr
zorgr. Wrr die gÈwend is m{e dd opeens
nier meer" Ook komcr er veel rerschillendt
berocpskrrchren ov* de vlocr "Somswel

nvindg per iur L)ic nroeten allemàrl Íccds
ses weg\\ ijs gco,iiftr NÍden. Dd is kr

ct gek drr d< mantclzorgcr het lloerzelf

doer.- onrluk hcr s<]oe zijn mmrelzorgcB
orcnregend posnief orcr hct peroonsgebon
den budger. Hct gccti hen g.ip op Nie ze
bimc mlen cn op d{ (iscn die zeaan de
hulp kunnen stcllcn. D.t nr:akt mmteLzor
gcs nrinder !thinkelijk. Uovendien kunner
zijzi(.lklf dDo, dcvcrzorsde lxrcn iDhuren.
Ilm gMt d 'crgoerJlng uit h.r pcrsoor$ge-
bonden budget nur dc marrelzorger
\\rie minder is g.rrn rvcrken kan zo htt
inkon,en$crliei i.rs conr|enseren.'

Toch is se.k ook bchDgriik mor de mortl
zorger Isirin: llchxlr( een uirdaging is her
cen alteidirg v.u hct soms emotioneel
aue uisfront. I let is ecl uitlaarklep en

,litl
. , :  : . 1 . !
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In qii\Lcl allesnlrren briiker vieniten
ot prolèsionclc .elaries de orlnrelzo'tsÈrs
.rup tc moeten rïijzen dat zii?ichzert
voolbij lopen. Cebeu.r dar nier. d.D \il'

hcr |r{irrje pas wanneeÍ de manrclzoryc,
insron en noodgedsongen druisblijÍi vin

I : :b'.

Ecn alrernrriefis hulprenenÉh in rc huretr
die arn huis konro. Vr.k krn dar m€r
her peroongebondcn budSet. MN. als
her inschakelen ru anderen ni.r llrkr
en ergeen geschikrc plmts is in ccr
insiclling, dàn nóércr m r(elzorgers in

wêrkende manrclrorgêB noetên mêêí hulp krijgên



Haewel ze .lor zelf niet zo etvoten, maken
we'kehde montelzoryers een norc/e keus. Ze
zeggen vaok:"lkkon niet andets don voor de
ondet te zoryen . Zo stetk is hun binding Dit
betekent .lor her hele concept yan individuele
outananie dan niet wetkl. (Fota Levien

een manie. onr rvaaÍde.ing le kÍiigen die
men vaak ontbed bijwrhald van ftn
dcmcntcrende bejrardc. sonx is s'erk ioor
een mmtel,orge( die rhuls noellijk weg
kan. het enige contact met de naaschappij.
Hct markr dc horlzor brcdcr ir ccn siru.ric
$àrrilr d. wcrcld àLLcen nuàr klen,.r $ord,.
Zelti als het geen boeien<t r"erk is geeit her
c.n prcrligc srÍ,cNrr. Verl nànielzorgers
Biller zorg cn werk ddàrón gfuàg blijvrn
comblrÍcn cn slagcn darr $ord€r*el lr.

Mantel2org mak€laar

Daarbijropen ?e srr resen aeer problenen
àn. Er zijr bijloorl,reld verlofreseLingen,
ruxr $,crkgcvcs cn w.rlnemers kenner die
niet Jtijd. Ooksluiten die.eselinsen niei
gocd i .n  b i jdc s i iL tar ic  v . i  nrntc lzorgcn.
zijhctrbcr trij dc zors voorhun n..Íc
ncestal behoeftc aar jarcrnangc hulp voor
een aantal uren per dag. Drn hebben ze
nie$ àdn een regeling waarne€ ze e.zes
mmnden helemàal nrsenrit rnoeen. In de
pr.ktijkzic ic dà.ron dxL n.nteLzorge.s
zich bij calinircirc! varl ziekrncldcn."
-Ëch 

blijken mantelzorger hun werk
ulitN serieus k nehen- Juíst zij nisschien,
omdat er voor hen zo reelvan atlangt.
Alleen Js h* echt nu,dakelijk is verzui-
meD ze. Daarna doen ze meestrl eLg hur

onderseuning nodig hebben, Leidt tot een

àxn'rl rànbevrlióg€n vàn Isàrin. "De

mrÍrhippij mocr bcseFen d.i ?org e,r

arbeid geen gescheiden rerelden me{ zijn.

ln hencrleden wrs de prirérfeervan

vÍrurven, en de 3.beid$tee

Werkleners wàrcn n.DscD zoDd€r

zorstrlen. Dat is nu enorm verschoven. De
zor$oorzieringcD mocrcn daron
fl e{ibel€. en nrinder bureiucrarisch
b.schlkbàaziin en rvel vir één loker.
Ook zouden zorgopleidirgen meer
àardàchr kunnei b$ieden àd de socirlc

omgcvirg yrn dc vcuorgdc. N4cr dc huidige
ncnd mar rrarggcsruurd er kJanrserichr
rverken is er veel amdachloor de ciiènt.
Hd zou gord,ijr Js opl€idirg€r Íldcnrcn
duidelijk naken dat clitnten niet op
zichzelfstaan, narr ccn sociJc omgcvlrg
hebben, die voor hen zorgt.
Een opleiding ràrpàssen is log rc doo,
m!!Í de m"dEhappij vsander jÈ nkt zo
mui Tlr ovcrbrugging is €r de mànrelzorq-

makclaar Dcze bemiddelarr is goed op de
hoogre ran derer en regelgeving in de
zorg, wed de rveg naar Jle voorzieninger
en neemt het uitzoekr"erken de ibrmulie
renbrij ovcr vàn dc manrclzorsei
tr Álkmaar loopr al enige tij<1en pnxf
met mantelzorgnrkelals. gelinancidd
door orcrhcid cn zorgvenrkeraars.
LI de Hogeschool Rorerdan ls een
posr hbo-oplcidtug begoruen \oor her

Het is weliswaar een laag erbij,
maar wel een hele nuttige

bcr on dar rc cornpcnseren. EnkeLe
marrelzorgen uir het ondeLzoeh zljr
gestopt net werken ofmet veruroegd
pcDsiocn gcgain, rmàr lrer pijr ln het hrrr.
De conclusie dat mantelzorgers graag rvillen
blljvcn zorsc! én wcrLcr, .! dadbij



beÍoep. IsÍin i\ l,lij uct dic ontwikkclin-
qen: Ilet i! w.liswJar ectr Iu8 c.bii. maar
in de huidige siruaric $.lcen hele nurrisc.
[en mmtelzorgdikelrrr is li.gdr€'npelig.

Je kunr er je hele prcbleem cn Jle llonnulic
ren neerleggen. De mrntelzorgarrl,clar
fungcc( dus ci8cnlijk.k dir enc bkd.'

Tiidverspilling
ook *erksdcB [.bbc,] ccn bclinsri jke

d in de gewcrÍc ''rnp.rk. Zij mo€ren
r.epÈreD & !rrknenks zorsLrkcn
hebben. Isrrin: Ecn gocdsvcrkgocr geeft
zijn w{kneme! dic hcr rlruk mocilijkcr
heft hd vutrou$clr d dic ziir srrk roch
gocd zal doen. Iler helpr cnorm rls de
\€rksev{ neibcl omgiir'.ctrvc*tiidcn.
cn dcclrijdwcrk roetat.'
De prcefmet mrnrelzorgm clilrs in

is tijdkrspilling voor iedereen.
junr omdr m!nreD.Geh \eel ruis ziio.
s.men mer de plriën!, is hun huis behng
rijk. IÍdde \Íoniog wordr rxik lollcdig
op zijn kop sezer \oor dc ziek€. rr moer

sestaPen sorden oP di bÉg.n€ gtund.
kmes mocrcn lcrsirs.td \vorden. dcurcn
\€.br€€d, wc: en brdklmeb rerbo!\vd.
\bor de arnprsingen rvorult ecn beroep
g€dàan op v€reoeding$eg.lingcr, mmr de
bureruÍrie saar d!êr srrr ,
mccr  rekening lonncn houden r ret

lsarin geeh een voorbeeld. "Een qouw mct
een r€rÈndelijksehandicálir(, rudsrischc
dochrcrbcmachrigdc ccn bcnedenwoning
mer een tuinrje. ller perccclhád c(n op.n
krbinding n.L nxburigc tLrircn. drs rroeg
de nroedeÍlia d. $/e( \thuicning(n

hoeÊ de prolesion.lc holt d rom ni€t
orcr te nemen. Ecn rohrrsscnr ranklcrlen
kan sel- IÍa juisL zoicts rk mnkleden
doen nmtelzorgcrs nrisschien \'Èl lid(r
zclí Às,e dama nds !ro.rct' rhYisen en

roFuigen is dát scllichr rc'rccl.'

Gemakkeliiker maken
Hoc'qclze dat zelt nict zo trnrcn mrkcn
wakende muclzorgcn ccn nrele [cus.

srelr ]\rrin. "Zc,cggcn vtl,rk: ik kán nicr
.ndeF dan voor de rnde! re zorscr. Zo
Íerk is hun bindiig. D.r Lrctckort dat hc
hele concepr van indnidrclc ,trtonomie
hier  n ier  werkt .  V i jz i in  n ic t  hc lenra l

met  mdcrcn. '
De prohlemen van mrnLclzoÍgcrt houd€n
rubmd mcr hct tiir drr tlc dcugtl tegen
Noordig \rinig gezi.hr nrecr hccft rolgcns

IsaÍin. In $etteó .ó rcgcls is liÍgelegd $:i
c. nicr mas, en NÈlI. {.Jl je kÍiis( rl5 jc d!Í
toch doer. dn dc rndcrc krnr hebben.r
hei nauN?liik orcr d.trg.{.n. l)c m3nrel-
zorger die in liirt ccn dcugdclijke houding
aanntcrnr door een morele plichi op zich tc
rcn,en d;e verder srekt rhn d( Ncrrclijkc.
heeft daardoor nnnvelijkr een stem. \I/e
praten oveL mantelzorgcrs in rcncr vrn

behÍins, verlies. g.brck ci onviiheid,
mar zcldcn rrargr ierrand hoe wc hcr dc
manrel?oryd semalihelijl,cr ku,)Dcn
n cn." k.rin heeÊ dai Du tkl g.dr.n.

Wij zijn niet helemaal autonoom,
maar verweven met anderen

Alknaar richr zich ook op rcrkgcvers en
hm orgànisrLics. Zii wofdcn scÍnnuleerd
om, mede in hur eigen belang, mmtelzorg
beleid re nrakcn. De min(elzorgrnakchar
bcnlddelr en drragt opkrssingen an. Hij
ofzij .eseh biiwnóc.ld (n rtfmsryccm.
Toch is de murelzorsmrkclaar geen

panrcee. Ál zar Nedcrhnd er vol ncc
rvar nog ling nier 70 is ti:n aruden rlle
betrollen src,orcn nog opcncr moeten
Íàn $oi dc bchoclicn !ín nrnelzorger.
lsàrin: Neenr de vu,w mc een kind van
ll d.r emsris lichlmelijk Èn ksundeljjk
gch!.dicaf! n. Bi' de eÈrste indi.atie 'oor
hr puoonsgeburdcn budscr k volkonren
hcldcr drr de siruarie nier bercr wordr;
cerder slechrer'li,ch krijgcn deze nenser
elk hJfjàÍ ecr hcrkcurins om rc kijken
ofher budger roch nict narr bene<len Lan.
Daruir spr.ck! lccl wrnrrouwen, en h€r

Cehandicapten cer schuning un. Drt
werd en cindel,ze prrcedurc, wrnt dc
ràrvfug pasrc Dicr binncn dc regek. Bij een
lich.meriik seh.ndicapr kintt had h< rvel
gckurd. Dc vouw hccfi rot biide burs€
meesr€Í moeren pleiren loor $cun. Tocn d.
oencmriie cnrdclijk k\v! , kon ze een
procedu.e Í.treD o(er dÈ hoosk lan d€
schudng, \yanr mcn had bcdi.hr dÍ LlO
merer hooq .qenoeg $Js."

Isarin seet dar hct Ministcric lrn \blkse'
zondheid, v'.lziin cn Sporr prcbeeÍ de
communicar ic  uscD mírre lzors en
profcsionclc zorg rc nrtrctcRi. Zo ziin c.
pÍorocollcn onNikkeld voor de nrdiciricgc-
rprekkcn ovcr rln'is?of8. Dailbil so,dr ook
sdl gcsr..D bijdc mrnrclzorger. M3ar
I*rin hRli h]ar r\!ijlels over hct rcrkaar:
'Alivrsscn cn srofzuigcn ziei nÈó bijyoo.
beeld als nrnale huiihoudclijkc trkcn. Die

wêrk€ndê mutd?oraê^ moc..n n..rhulp krljSên


