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VOORWOORD

De vergrijzing blijft in België een belangrijke demografische uitdaging en heeft een 
belangrijke invloed op de organisatie van de zorg voor ouderen. Mantelzorgers en 
andere informele zorgdragers spelen een cruciale rol om zorgbehoevende ouderen in 
staat te stellen om in hun vertrouwde omgeving te blijven leven. Ook het beleid moedigt 
ouderen aan om langer thuis te blijven wonen met ondersteuning van informele en 
formele hulpverleners. We stellen vast dat de positie van de mantelzorger veranderd is, 
van weinig gewaardeerd tot het vertrekpunt van zorg.

De Koning Boudewijnstichting wenst meer data te ontsluiten over de mantelzorgers 
van thuiswonende ouderen. De wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de 
mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat en de discussies over 
haar toepassing hebben het belang van de mantelzorgers in de verf gezet. Wat is de 
situatie van de mantelzorgers van ouderen vandaag? 

De mantelzorgers die zorgbehoevende ouderen bijstaan, hebben een maatschappelij-
ke en economische rol. Wie zijn zij en wat is hun invloed op het thuis kunnen blijven 
wonen? Wat is de impact van de aan- of afwezigheid van de mantelzorger op het aantrek-
ken van formele gezondheidszorgen? Wat is de economische waarde van de mantelzor-
gers? Wie zijn de risicogroepen? 

In het kader van Protocol 3 dat zorgvernieuwingsprojecten voor kwetsbare ouderen 
financiert, werden tal van interessante data verzameld. Daarom heeft de Koning 
Boudewijnstichting aan het RIZIV gevraagd om een secundair gebruik van deze 
databank toe te staan en deze opdracht toe te vertrouwen aan het gemandateerde 
onderzoeksteam van de UCL. Deze unieke dataset heeft een gedetailleerde statistische 
analyse mogelijk gemaakt van de huidige situatie van de mantelzorgers van thuis-
wonende ouderen in België. De studie werd aangevuld met een reeks diepte-interviews 
met mantelzorgers. De onderzoekers hebben een hele reeks gegevens geïdentificeerd die 
een beeld geven van de omvang van de hulp die mantelzorgers verstrekken, van hun 
profiel en hun behoeften, met een bijzondere aandacht voor het belang van de dyade 
mantelzorger-zorgbehoevende oudere. 

Deze studie pretendeert niet alle facetten van de mantelzorg van ouderen te behan-
delen, maar zij genereert waardevolle data voor de reflectie over de optimalisering van 
de organisatie van de zorg en ondersteuning van thuiswonende ouderen en over de rol, 
de behoeften en het statuut van de mantelzorgers.

De Stichting dankt het RIZIV, dat dit onderzoek heeft mogelijk gemaakt. Zij dankt 
het onderzoeksteam van het Institut de Recherche Santé et Société van de UCL voor de 
grote zorgvuldigheid waarmee zij deze analyse hebben uitgevoerd. En tot slot dankt zij 
van harte alle mantelzorgers die aan de kwalitatieve interviews hebben deelgenomen.

Koning Boudewijnstichting
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EXECUTIVE SUMMARY 

De mantelzorgers van thuiswonende zorgbehoevende ouderen spelen een cruciale 
ondersteunende rol. Deze rol wordt meer en meer onderzocht maar nog te weinig gevaloriseerd.
Dit data-onderzoek analyseert de huidige situatie van de mantelzorgers van thuiswonen-
de zorgbehoevende ouderen in België. Het levert een beter begrip op van het belang van 
hun rol en identificeert risicosituaties voor de mantelzorger en de zorgbehoevende. 

Een analyse gericht op de dyade mantelzorger-zorgbehoevende oudere   
Dit onderzoek heeft eerst specifieke zorgsituaties voor de dyade mantelzorger-zorgbe-
hoevende geïdentificeerd, gekenmerkt door het afhankelijkheidsniveau van de zorgbe-
hoevende en het aanwezigheidsniveau van de mantelzorger (niet-inwonend, inwonend).  

De steekproef van thuiswonende zorgbehoevende personen is gebaseerd op de 
kwantitatieve individuele gegevens die werden verzameld in het kader van de evaluatie 
van de Protocol 3 zorgvernieuwingsprojecten. ‘Protocol 3’ staat voor het protocolakkoord 
waarin de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten zijn overeengekomen 
om de ontwikkeling van alternatieve en ondersteunende zorgen voor ouderen te stimule-
ren.  

Deze unieke dataset heeft een representatieve gedetailleerde analytische studie 
mogelijk gemaakt van de huidige situatie van de mantelzorgers in België. De kwantita-
tieve analyse werd aangevuld met een reeks diepte-interviews met mantelzorgers.  De 
zorg in de thuiscontext die aan de hand van deze gegevens wordt beschreven, geeft een 
nauwkeurig beeld van de thuisondersteuning van verschillende types van dyades 
mantelzorgers-zorgbehoevenden.  

De zorgbehoevende ouderen werden ingedeeld in 5 afhankelijkheidsniveaus:  :
  • personen die lichte hulp nodig hebben;
  • personen die voor zichzelf kunnen zorgen, maar hulp nodig hebben bij instrumentele 

activiteiten van het dagelijks leven (IADL), zoals boodschappen doen, koken, poetsen, 
afwassen of vervoer;

  • personen die zorg behoeven voor instrumentele (IADL) én basale dagelijkse activiteiten 
van het dagelijks leven (ADL), zoals zich aankleden, eten of naar het toilet gaan;

  • personen die naast functionele(IADL en ADL) ook cognitieve beperkingen ervaren
 (bijvoorbeeld dementie);
  • personen die naast functionele en cognitieve beperkingen ook gedragsstoornissen 

hebben.

De mantelzorgers werden ingedeeld volgens hun woonplaats. Het profiel van inwonende 
en  niet-inwonende mantelzorgers verschilt in variabelen zoals leeftijd, geslacht, 
beroepsactiviteit en eventuele aanwezigheid van een tweede mantelzorger, maar ook in 
de aard van de verstrekte zorgen (de tijd die eraan wordt besteed en de taken die worden 
uitgevoerd).
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Bestede tijd en impact van de rol van de mantelzorgers op economisch vlak 
Algemeen beschouwd besteden de inwonende mantelzorgers veel meer tijd aan de 
ondersteuning van de oudere (3 tot 10 uur per dag, naargelang het afhankelijkheidsni-
veau) dan de niet-inwonende mantelzorgers (iets minder dan 1 tot meer dan 2 uur in het 
geval van gedragsstoornissen). De verklaring hiervoor heeft te maken met het afhanke-
lijkheidsniveau, dat vaak hoger is wanneer de mantelzorger inwoont. De niet-inwonende 
mantelzorgers zijn sterk betrokken bij de hulp bij de IADL, terwijl de hulp bij de ADL 
veel minder frequent is (18% voor  hygiënische verzorging  en /of incontinentiebeheer), 
onder meer door een psychologische terughoudendheid tegenover lichaamsverzorging 
- vooral wanneer de zorgbehoevende en de mantelzorger van geslacht verschillen. Voor 
inwonende mantelzorgers zijn de functionele beperkingen in de activiteiten van het 
dagelijks leven een belangrijke factor voor de verhoging van de bestede tijd. Inwonende 
mantelzorgers wijden zich op de eerste plaats aan taken in verband met lichaamshygiëne 
en verplaatsingen. Vanaf een bepaalde hoogte van cognitieve beperkingen zorgen 
inwonende mantelzorgers voor een vrijwel doorlopend en onmisbaar toezicht. 

Met hun dagelijkse aanwezigheid leveren de mantelzorgers een ondersteuning 
waarvan de economische waarde kan worden geschat volgens de tijd die aan elke taak 
wordt besteed. Dit is een partiële waarde, want ze houdt geen rekening met het geheel 
van verantwoordelijkheden dat niet in termen van tijd kwantificeerbaar is (het feit dat 
men beschikbaar is, de psychologische ondersteuning, de instandhouding van het 
sociale netwerk...) waarvan de rol in het kader van het thuis blijven wonen even belang-
rijk is als die van de meetbare activiteiten. Dit wordt door de kwalitatieve gegevens 
geïllustreerd.  

Bij personen met belangrijke cognitieve beperkingen vertegenwoordigt de onder-
steuning door de niet-inwonende mantelzorger gemiddeld 1189 euro per maand (lage 
raming), en de ondersteuning door de inwonende mantelzorger 941 euro per maand 
(sommige aspecten van IADL worden in deze specifieke situatie niet als zorg beschouwd). 
Wanneer de zorgbehoevende personen belangrijke functionele beperkingen voor ADL 
en IADL ervaren, bedraagt de waarde van de ondersteuning door een niet-inwonende 
mantelzorger 641 euro en die door een inwonende mantelzorger 621 euro per maand.  

De inzet van de mantelzorgers heeft ook een positieve weerslag op ziekenhuisopna-
mes van meer dan één dag. Bij de personen met functionele en cognitieve beperkingen 
en gedragsproblemen vermindert de aanwezigheid van een inwonende mantelzorger die 
ADL-hulp biedt de duur van een hospitalisatie van gemiddeld 15 naar gemiddeld 5 
dagen, opnieuw een belangrijke besparing voor de overheid.

Risicosituaties voor de gezondheid van de dyades mantelzorgers-zorgbehoevende 
ouderen  
De zorg in de thuiscontext voor zorgbehoevende ouderen  houdt verschillende risico’s in 
voor zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende, op het vlak van de lichamelijke en 
psychische gezondheid van de mantelzorger (uitputting, depressie...) en van de zorgbe-
hoevende (risico van mishandeling...). 

Executive summary
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Personen die in een gemeente wonen met een laag aangegeven fiscaal inkomen 
(zwakke socio-economische status)
Mantelzorgers die in een gemeente met een laag aangegeven fiscaal inkomen wonen, 
zijn gemiddeld psychologisch meer belast dan anderen. Men stelt trouwens vast dat de 
zorgbehoevenden in deze gemeenten in verhouding minder diensten ontvangen. In 
kansarme situaties lopen dus zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende een bijzon-
der risico.

Werkende niet-inwonende mantelzorgers  
De nog werkende mantelzorgers onder de 65 jaar zijn meestal niet-inwonend (64% van de 
mantelzorgers jonger dan 65 jaar). Deze mantelzorgers besteden meestal iets meer dan 2 
uur per dag aan de zorg wanneer de zorgbehoevende cognitieve problemen heeft. Deze 
tijdsduur houdt een belangrijke druk in, met een significante invloed op de psychologi-
sche belasting (hoe groter de tijd besteed aan zorg, hoe groter de waargenomen belas-
ting). Deze belasting neemt verder toe wanneer de mantelzorgers andere personen ten 
laste hebben en wanneer de zorgbehoevende belangrijke cognitieve beperkingen heeft.

Inwonende mantelzorgers 
Deze mantelzorgers helpen de op het vlak van functionele en/of cognitieve beperkingen 
meest afhankelijke ouderen; hun psychologische belasting is hoger dan die van de 
niet-inwonende mantelzorgers. Hun inzet is zeer groot en bedraagt gemiddeld meer dan 
10 uur per dag wanneer de zorgbehoevende ernstige cognitieve beperkingen heeft. Daar-
naast is een bepaald aandeel van deze mantelzorgers relatief oud (53% is ouder dan 70 
jaar). Hun hoge leeftijd impliceert dat zij minder fysieke capaciteiten hebben. Dit 
verhoogt de risico’s van sociaal isolement en van aantasting van hun gezondheid 
(bijvoorbeeld door de hulp bij verplaatsingen van de zorgbehoevenden). Zo stelt men vast 
dat bij ouderen met belangrijke beperkingen voor de IADL en met incontinentie, een 
niet te verwaarlozen deel van de inwonende mantelzorgers geen formele ondersteuning 
ontvangt (tussen 18% en 31% van de mantelzorgers van meer dan 75 jaar).  

De analyse van de psychologische belasting van de inwonende mantelzorgers is 
interessant omdat ze het nut van een beroep op formele zorgen aantoont. De psychologi-
sche belasting is immers kleiner wanneer de zorgbehoevende met belangrijke cognitieve 
beperkingen dagelijks hygiënische verpleegkundige verzorging krijgt. 

Mantelzorgers die worden bijgestaan door een tweede mantelzorger zouden zich in 
een minder ongunstige situatie bevinden, maar uit de resultaten blijkt dat de meerder-
heid van de inwonende mantelzorgers alleen instaat voor de ondersteuning van hun 
naaste (in tegenstelling tot niet-inwonende mantelzorgers). Deze situaties houden een 
risico tot instabiliteit in, als gevolg van de mogelijke kwetsbaarheid van de belangrijkste 
mantelzorger, of van het ontbreken van een expliciete vraag om hulp vanwege de dyade 
mantelzorger-zorgbehoevende.

Executive summary
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Te ondernemen acties 

Het belang van informatie 
De geïnterviewde mantelzorgers vinden moeilijk informatie en advies bij professionals 
en instellingen. De analyse identificeert twee informatieniveaus: enerzijds voor de 
administratieve stappen en de bestaande openbare ondersteuning, en anderzijds voor de 
dagelijkse begeleiding in hun ondersteunende rol. Zo stelt men vast dat de mantelzorger 
vaak thuis professionele taken moet uitvoeren (revalidatie, toediening van geneesmid-
delen, wassen, stimuleren, dragen) die eigenlijk een opleiding vereisen om risico’s voor 
zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende oudere te voorkomen.

Nood aan een betere detectie van de behoeften aan zorg en ondersteuning
De toegang tot formele hygiënische verzorging moet verbeterd worden, meer bepaald de 
respectieve rollen van de gezinshulp en de verpleeghulp bij de personen met functionele 
beperkingen voor de uitvoering van de ADL. In ons onderzoek stellen wij immers vast 
dat 15% van de personen met significante beperkingen geen verpleeghulp of gezinshulp 
ontvangt.  

De huisarts die in de eerste lijn optreedt, heeft de competenties  om een behoefte aan 
hulp in dit domein te herkennen, maar lijkt niet altijd in staat om de vereiste diensten in 
te schakelen. Personen die ondersteuning nodig hebben, raadplegen hun huisarts veel 
vaker (zo heeft in het voorbije jaar 46% tot 59% van incontinente ouderen met een 
belangrijke behoefte aan hulp bij het wassen, maar zonder verpleeghulp, tenminste 
eenmaal per maand een huisarts geraadpleegd). De kwalitatieve analyse bevestigt dat de 
huisarts een grotere adviesrol zou kunnen opnemen, maar volgens de geïnterviewde 
personen beperkt de raadpleging zich tot het zuiver medische kader.  

Men zou niet-gedekte hulpbehoeften ook kunnen opsporen door een bewustmaking 
van de zorgverstrekkers die regelmatig aan huis komen (de huishoudhulp en/of gezins-
hulp waarvan 74% van het geheel van de steekproef gebruikmaakt). Zij zijn dus waar-
schijnlijk aanwezig voor de problemen ontstaan, maar missen mogelijk de opleiding om 
erop te anticiperen. Zij kunnen een signaalfunctie opnemen. 

Een specifieke steun voor mantelzorgers van ouderen met cognitieve stoornissen 
De mantelzorgers van personen met belangrijke cognitieve beperkingen worden 
zwaarder belast dan andere mantelzorgers, vooral wanneer de zorgbehoevende gedrags-
stoornissen heeft.  

Het is dus essentieel dat er in dit type situatie een regelmatige en aan de evolutie van 
de ziekte aangepaste begeleiding komt. Vanwege het evolutieve karakter van de ziekte 
worden de mantelzorgers immers regelmatig met nieuwe en onvoorspelbare problemen 
geconfronteerd; dit maakt een regelmatige professionele begeleiding noodzakelijk. Ze 
zou de mantelzorgers in staat stellen om over hun situatie te praten, zodat ze wat afstand 
kunnen nemen van een moeilijke en emotioneel belastende ervaring. De regelmatige 
begeleiding door een professional zou hen trouwens helpen om onverwacht of problema-
tisch gedrag beter te begrijpen en zo nodig oplossingen te zoeken om agressieve of 
onaangepaste reacties te voorkomen.

Executive summary
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Meer ondersteuning voor de dyades van werkende mantelzorgers-zorgbehoe-
vende ouderen
In België bestaan er verschillende mogelijkheden om de werktijd te verminderen, en zo 
meer beschikbaar te zijn om voor een naaste te zorgen. Weinig mantelzorgers maken er 
echter gebruik van (maximaal slechts 8% van de werkende mantelzorgers) en zij die het 
doen, ervaren een veel grotere psychologische last dan de anderen. Waarschijnlijk 
wachten werkende mantelzorgers dan ook zo lang mogelijk voor zij beslissen om hun 
beroepsactiviteit te beperken. Dit wordt bevestigd door de geïnterviewde personen, die 
zeggen dat het behoud van hun beroepsactiviteit vanuit psychologisch oogpunt belang-
rijk is voor hun persoonlijke ontplooiing.  

Een groter beroep op ondersteunende diensten (in het bijzonder gezinshulp) is een 
oplossing om de last voor de mantelzorger te verlichten en zijn of haar aanwezigheids-
tijd te verminderen. Het aantal gebruikers van gezinshulp of huishoudhulp is relatief 
hoog wanneer de mantelzorger niet-inwonend is, maar een niet te verwaarlozen 
aandeel mantelzorgers gebruikt dit type dienst niet wanneer de zorgbehoevende een 
hoge graad van afhankelijkheid heeft (18%). De intensiteit van het beroep op gezins-
hulp neemt doorgaans wel toe, in het bijzonder voor toezicht. En is onontbeerlijk 
wanneer een zekere  drempelwaarde van cognitieve beperkingen wordt overschreden. 
Een betere toegang tot dit type dienst (geografische, financiële beschikbaarheid...) 
dient verder onderzocht te worden, vooral om de niet-inwonende mantelzorgers te 
helpen. Toch hangt een groter gebruik van deze diensten ook van de mantelzorgers zelf 
af. Vanwege voorkomend ongepast gedrag schrikken de geïnterviewde mantelzorgers 
van personen met cognitieve beperkingen er voor terug om het toezicht aan een 
gezinshulp te delegeren. 

Meer aandacht voor de respijtdiensten 
De behoefte aan respijt is waarschijnlijk de minst makkelijk te objectiveren behoefte, 
aangezien de mantelzorgers zelf ze niet altijd expliciet uiten. De aangeboden oplossin-
gen mogen bovendien de mantelzorgers niet met bijkomende verplichtingen bezwaren 
(bijvoorbeeld rekening houden met beperkingen van de uurregelingen of van het 
transport voor de opvang in dagcentra) en moeten financieel toegankelijk blijven. 
Slechts een klein aandeel van de personen van de steekproef doet een beroep op dit type 
diensten: ten hoogste 8% van de personen doet occasioneel of regelmatig een beroep op 
een oppasdienst, 14% op een dagcentrum en 10% op een tijdelijk verblijf in een woon-
zorgcentrum.
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HOOFDSTUK 1. 

INLEIDING

1.1 Context
In 2016 telde België 2 miljoen 65-plussers. Naar schatting 6,7% van hen verblijft in een 
woonzorgcentrum [30]. De prevalentie van kwetsbaarheid wordt binnen de bevolkings-
groep van de thuiswonende 65-plussers op 9,3% geraamd [13]. In 2008 ondervond 4,8% 
van de mensen van 65 jaar of ouder [30] functionele beperkingen bij het uitvoeren van 
elementaire Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) (moeite met minstens één 
activiteit). Met betrekking tot cognitieve beperkingen zouden 40.000 Belgen met de 
ziekte van Alzheimer thuis wonen [32]. De behoeften zullen in stijgende lijn gaan, 
aangezien de levensverwachting in de komende decennia zal stijgen terwijl de prevalen-
tie van beperkingen bij ouderen niet zal afnemen [23]. Als we aan deze behoeften willen 
tegemoetkomen, staan we voor een dubbele uitdaging. Enerzijds zal het aanbod van 
langdurige residentiële zorg ontoereikend zijn indien de huidige aanpak behouden blijft. 
Bij verderzetting van het huidige beleid zou het aantal extra bedden dat jaarlijks wordt 
gecreëerd, immers meer dan verdubbeld moeten worden in vergelijking met het aantal 
dat tussen 2000 en 2010 werd gecreëerd, als we de toename van de vraag tussen nu en 
2025 willen bijhouden [30]. Anderzijds zal de leeftijdsopbouw van de bevolking snel en 
ingrijpend veranderen waardoor het aantal potentiële mantelzorgers onder de 65 jaar 
zal afnemen. In 2014 waren er voor elke 65-plusser nog 3,6 mensen tussen 15 en 64 jaar 
oud. Volgens de ramingen zouden dit er tegen 2040 nog slechts 2,4 zijn [33].

Om te kunnen anticiperen op deze problemen, moet er dringend aandacht worden 
besteed aan de situatie waarin mantelzorgers verkeren die zorgbehoevende ouderen 
ondersteunen.1

1.2 Doelstellingen van de studie
Met deze studie willen we de huidige situatie schetsen waarin mantelzorgers van 
thuiswonende zorgbehoevende ouderen zich bevinden. We willen beter begrijpen hoe 
belangrijk hun rol is en welke risicosituaties zich kunnen voordoen voor de mantelzor-
ger en de zorgbehoevende oudere. Daarnaast willen we met deze studie de volgende 
specifieke doelstellingen realiseren:

–  een typologie opstellen van de zorgsituaties in de thuiscontext in functie van het 
profiel van de dyade mantelzorger-zorgbehoevende oudere, om de grote verschei-
denheid aan situaties te kunnen beschrijven;

–  de thuiszorg en ondersteuning beschrijven, d.w.z. enerzijds de inzet van de mantel-
zorgers (welke taken voeren ze uit en hoeveel tijd besteden ze hieraan) en anderzijds 
het inschakelen van thuiszorgdiensten voor de uitvoering van instrumentele 

1 Een ‘mantelzorger’ wordt gedefinieerd als ‘een persoon die onbetaalde zorg verleent aan een iemand 
met een chronische ziekte, een handicap of een andere gezondheids- of zorgbehoefte, en dit buiten elk 
formeel of  professioneel kader’. Bron: www.eurocarers.org, het Europees netwerk dat mantelzorgers en 
hun verenigingen vertegenwoordigt, ongeacht hun leeftijd of gezondheidsproblemen van de personen 
voor wie ze zorg dragen.
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activiteiten van het dagelijks leven (IADL) en voor basale of elementaire activitei-
ten van het dagelijks leven (ADL), en het gebruik van respijtdiensten;

–  de eventuele risico’s bespreken die aan het niet gebruiken van thuiszorgdiensten 
verbonden zijn;

–  beschrijven welke impact de zorg op de mantelzorgers heeft, door na te gaan in 
welke gevallen:

–  arbeidsduurverkorting het frequentst voorkomt;
–  de psychologische belasting voor de mantelzorger aanzienlijk is. 2

1.3 Gebruikte gegevens in het kader van de studie
Deze studie werd uitgevoerd op basis van de gegevens die in het kader van de evaluatie 
van zorgvernieuwingsprojecten werden verzameld. Deze initiatieven werden geïmple-
menteerd op basis van het akkoord ‘Protocol 3’ dat werd afgesloten tussen de federale 
overheid en de Gemeenschappen en Gewesten.3 Het was de bedoeling om op deze manier 
– naast de reeds bestaande mogelijkheden die in het kader van de nomenclatuur van de 
gezondheidsprestaties worden gefinancierd – alternatieve en ondersteunende zorgvor-
men te ontwikkelen die kwetsbare thuiswonende ouderen in staat zouden stellen om een 
opname in een woonzorgcentrum uit te stellen of te vermijden. Een deel van het budget 
dat aanvankelijk was bedoeld om de opvangcapaciteit van woonzorgcentra te verhogen, 
werd daarom toegewezen aan de financiering van proefprojecten. Het Protocol 3-ak-
koord bepaalde dat het initiatief om alternatieve en ondersteunende zorgvormen uit te 
werken, aan professionals uit het werkveld moest worden overgelaten en dat tijdens een 
proeffase een grootschalig experiment moest worden uitgevoerd om ze te evalueren. Op 
die manier werden sinds 2010 individuele gegevens van kwetsbare ouderen en hun 
voornaamste mantelzorger verzameld in het kader van een eerste experimentele fase 
met 66 proefprojecten (die 4 jaar lang door het RIZIV werden gefinancierd). Na deze 
gegevensvergaring volgde een tweede oproep tot het indienen van projecten rond ‘case 
management’ die in 2014 van start gingen.

Tot de sample die hieruit kon worden samengesteld, behoren bijna 13.178 kwetsbare 
personen die thuis wonen.4  De samenstelling van de sample is werkelijk uniek. Hij 
levert ons precieze informatie over het profiel van de zorgbehoevende ouderen en hun 
voornaamste mantelzorgers, maar ook over het gebruik van formele diensten, terugbe-
taalde gezondheidszorgen 5 en thuiszorgdiensten. Met de beschikbare gegevens kon een 
representatief beeld worden geschetst van de situatie waarin mantelzorgers van 
thuiswonende zorgbehoevende ouderen in België zich bevinden. Voor de Protocol 
3-projecten werden op een voldoende gediversifieerde wijze patiënten gerekruteerd: 
ziekenhuisopname, thuiszorgorganisaties, OCMW’s, woonzorgcentra, … De langdurige 
zorgen werden overigens niet hervormd in de gegevensverzamelingsperiode tussen 
2010 en 2014. Kansarme personen – die binnen de sample mogelijk minder talrijk zijn 
als gevolg van hun minder goede integratie in het gezondheidszorgsysteem – zijn toch in 

2 De risico’s op mishandeling en misbruik zijn niet rechtstreeks objectiveerbaar op basis van de gebruikte 
gegevens (verzameld in het kader van de evaluatie van de Protocol 3-projecten).

3 Koninklijk Besluit van 2 juli 2009 nr. 2009022346 aangaande de financiering van alternatieve en onder-
steunende zorg voor kwetsbare ouderen.

4  Gegevensextractie van januari 2016.
5  De databank met de gegevens over terugbetaalde gezondheidszorgen, die ter beschikking wordt gesteld 

door het InterMutualistisch Agentschap IMA, werd op basis van het rijksregisternummer aan de indivi-
duele gegevens gekoppeld die op prospectieve wijze werden verzameld (via interviews) bij de begunstig-
den van de Protocol 3-projecten.
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voldoende mate vertegenwoordigd om bepaalde analyses in functie van de sociaalecono-
mische status te kunnen uitvoeren (met behulp van een proxy-variabele: het aangegeven 
fiscaal inkomen per gemeente).

Om bepaalde aspecten van de kwantitatieve analyse aan te vullen en te verduidelij-
ken, hebben we ook een sociologische bevraging uitgevoerd door middel van semi-
gestructureerde interviews met mantelzorgers gecontacteerd via de organisaties die aan 
Protocol 3 meewerkten. In totaal werden 12 dyades bestudeerd (6 Franstalige en 6 
Nederlandstalige). Op basis van de resultaten van de kwantitatieve analyse konden we 
precieze zorgprofielen opstellen. Deze benadering verschafte ons meer inzicht in de 
dagelijkse leefwereld van de mantelzorger en leverde gedetailleerde informatie op over 
de verstrekte zorg en de moeilijkheden die binnen een zorgrelatie kunnen ontstaan. 
Tijdens de interviews vroegen we de mantelzorgers om de chronologie en evolutie van de 
verstrekte zorg te traceren, zodat we een diachronisch beeld kregen van de weg die ze al 
hadden afgelegd. Dit vormt een mooie aanvulling bij het synchronisch perspectief van 
de kwantitatieve analyse (momentopname). Zo kunnen we verslag uitbrengen over de 
aan de gang zijnde processen die uit de kwantitatieve analyse naar voren kwamen, en 
ontdekten we verscheidene aandachtspunten en behoeften die in de kwantitatieve 
analyse door methodologische beperkingen onderbelicht of volledig onvermeld bleven 
(zie deel 7.1).

1.4 Algemene hypothese
Deze studie vertrekt vanuit de centrale hypothese dat de toestand van de mantelzorger 
onlosmakelijk verbonden is met die van de zorgbehoevende oudere. Daarom identifi-
ceerden we voor de dyade mantelzorger/zorgbehoevende diverse configuraties in 
functie van het afhankelijkheidsniveau van de zorgbehoevende oudere enerzijds en de 
mate waarin de mantelzorger aanwezig is (niet-inwonend/ inwonend) anderzijds. De 
afhankelijkheidsniveaus bundelden we binnen de volgende vijf afhankelijkheids- of 
zorgprofielen:

– personen die lichte hulp nodig hebben;
–  ouderen met beperkingen bij het uitvoeren van instrumentele activiteiten van het 

dagelijks leven (IADL): hiermee wordt hoofdzakelijk verwezen naar huishoudelijke 
taken (maaltijdbereiding, normaal huishoudelijk werk, financieel beheer, medica-
tiebeheer, telefoongebruik, trappen oplopen, boodschappen, vervoer);

–  ouderen met ernstige beperkingen bij het uitvoeren van IADL en activiteiten van 
het dagelijks leven (ADL): ADL-activiteiten houden verband verband met basale 
behoeften (baden, persoonlijke hygiëne, bovenlichaam en onderlichaam aankle-
den, wandelen (op eenzelfde verdieping), zich verplaatsen (op eenzelfde verdieping), 
toilettransfers, toiletgebruik, beweeglijkheid in bed en kunnen eten);

–  ouderen die naast functionele beperkingen (IADL en ADL), ook ernstige cognitieve 
beperkingen ervaren;

–  ouderen die naast functionele en cognitieve beperkingen, ook gedragsstoornissen 
hebben.

De profielen van de mantelzorgers kunnen worden geanalyseerd aan de hand van 
twee hoofdeigenschappen die een invloed kunnen hebben op de geleverde ondersteu-
ning: de familieband met de zorgbehoevende oudere en de woonplaats van de mantel-
zorger ten aanzien van de zorgbehoevende (inwonend/niet-inwonend).

Hoofdstuk 1.  Inleiding



Koning Boudewijnstichting20
Mantelzorgers van thuiswonende ouderen in België:
een cruciale en complexe rol

Familieband van de mantelzorger De situatie van de mantelzorger wordt in zeer 
grote mate bepaald door de familieband die hij of zij met de zorgbehoevende heeft. Het 
maakt een groot verschil of de zorgbehoevende de partner dan wel de moeder of vader 
van de mantelzorger is. We stellen grote verschillen vast tussen mantelzorgers-partners 
enerzijds en mantelzorgers-kinderen anderzijds. Het gaat met name om verschillen op 
het vlak van keuzevrijheid, materiële beperkingen, fysieke en psychologische draag-
kracht om aan de diverse behoeften van de zorgbehoevende oudere tegemoet te komen 
en de eventuele verantwoordelijkheid om ook nog andere familieleden te verzorgen of 
financieel te ondersteunen (kinderen ten laste, personen met een handicap of andere 
familieleden in een precaire financiële toestand), …

Woonplaats van de mantelzorger Een andere belangrijke parameter die de 
situatie van mantelzorgers mee bepaalt, is de woonplaats van de mantelzorger ten 
opzichte van die van de zorgbehoevende. De woonplaats toont namelijk niet alleen hoe 
groot de behoefte aan ondersteunende diensten is, maar ook hoe sterk de betrokkenheid 
van de mantelzorger is. Mantelzorgers die op hetzelfde adres wonen (inwonende 
mantelzorgers), ondervinden meer problemen om de zorgtijd enigszins binnen de 
perken te houden. Er kan hen namelijk op elk moment wat worden gevraagd en het is 
voor hen moeilijker dan voor niet-inwonende mantelzorgers om onder een vraag van 
hun zorgbehoevende uit te komen. Omgekeerd biedt inwonen bij de zorgbehoevende het 
voordeel dat er meer hulp kan worden geboden, waardoor inwonende mantelzorgers een 
intensere ondersteuning kunnen garanderen [4]. Wanneer een zorgbehoevende meer in 
het bijzonder ernstige cognitieve problemen heeft – al dan niet in combinatie met 
gedragsproblemen (risico op ongepast gedrag of geweld tegen anderen/zichzelf) – of 
wanneer zijn gezondheidstoestand dreigt achteruit te gaan, staat een inwonende 
mantelzorger door zijn constante aanwezigheid garant voor het onontbeerlijke toezicht. 
Een inwonende mantelzorger kan bovendien ook beter toezien op de dienstverlening 
van thuiszorg- en thuishulpdiensten.

Bij het opstellen van een typologie van de verschillende thuiszorgsituaties zijn we 
uitgegaan van de woonplaats en niet van de familieband. De familieband is namelijk in 
de meeste gevallen gekoppeld aan de woonplaats: inwonende mantelzorgers zijn voor het 
merendeel partners, terwijl niet-inwonende mantelzorgers doorgaans kinderen of 
schoonkinderen van de zorgbehoevende oudere zijn. Bovendien gaan we er van uit dat 
de zorgbehoeften in de eerste plaats gelinkt zijn aan de woonplaats van de mantelzorger 
ten opzichte van die van de zorgbehoevende. We gaan er met name van uit dat een 
inwonende mantelzorger meer taken uitvoert (bv. toezicht, hygiënische zorg) omdat hij 
of zij er nu eenmaal elke dag is. Een niet-inwonende mantelzorger doet voor dit soort 
behoeften vaker een beroep op externe diensten (gezinshulp, verpleeghulp).
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HOOFDSTUK 2. 

DYADE MANTELZORGER-ZORGBEHOEVENDE OUDERE:  

DIVERSE ZORGSITUATIES

2.1 Samenvatting van het hoofdstuk
Hoe wordt iemand mantelzorger? Wie vraagt naar iemands redenen om mantelzorger te 
worden, vraagt naar het engagement dat achter de zorgrelatie schuilgaat. De vorm, de 
sterkte en de dynamiek van dit engagement hebben een weerslag op de kwaliteit van de 
relatie tussen de zorgbehoevende oudere en de mantelzorger, alsook op de zorg zelf. 
Indien de keuze van de mantelzorger door familiale of maatschappelijke waarden 
ingegeven wordt, beleeft hij of zij zijn/haar engagement als een keuze vanuit de eigen 
individuele waarden. Mantelzorgers kijken in dat geval positiever tegen de zorg aan dan 
wanneer zij gewoon geen keuze hebben of wanneer de rest van de omgeving het laat 
afweten. Achter het engagement van de mantelzorgers schuilen verschillende redenen:

–  Ouder/kind-band of echtelijke band: zij nemen hun engagement vanuit deze rol op 
en verwijzen naar het principe van ‘geven en nemen’ (wederkerigheid). Kinderen of 
kleinkinderen die als mantelzorger optreden, verwijzen altijd naar de intergenera-
tionele solidariteit.

–  Herstel en zorg die verbinding schept: door te investeren in de rol van mantelzor-
ger, herdefinieert en actualiseert een kind of echtgenoot/echtgenote de relatie met 
de zorgbehoevende. De mantelzorger wendt de relatie met de naaste in een gewens-
te gunstige richting.

–  De morele plicht is één van de elementen die telkens terugkeren. Deze morele 
plicht wordt samen met de bloedband, de ouder/kind-band of de echtelijke band 
ingeroepen als reden voor solidariteit. De morele plicht kan vertrekken van een 
zeker militantisme voor specifieke waarden in de samenleving waarachter andere 
meer ideologische waarden schuilgaan..

–  De aangeduide mantelzorger [9] definieert zichzelf als dusdanig en neemt op een 
natuurlijke manier de rol van mantelzorger op zich, louter door zijn of haar plaats 
onder de broers/zussen van het gezin en zonder dat er echt over wordt gepraat. De 
beslissing om mantelzorger te worden, past binnen het beeld dat het kind van zijn 
of haar rol tegenover de ouder of broers/zussen heeft en is dus onlosmakelijk 
verbonden met de familiegeschiedenis.

Profiel van zorgbehoevende ouderen
–   Een inwonende mantelzorger biedt ouderen met ernstige beperkingen de kans om 

thuis te blijven wonen. We stellen namelijk vast dat het afhankelijkheidsniveau 
van de zorgbehoevenden met een inwonende mantelzorger gemiddeld hoger is 
(functionele én cognitieve beperkingen) dan dat van zorgbehoevenden zonder 
mantelzorger of zonder inwonende mantelzorger.
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–  De zorgbehoevende ouderen zijn – ongeacht het afhankelijkheidsniveau – voor het 
merendeel vrouwen. Het aandeel van de vrouwen verschilt wel duidelijk naarge-
lang van het aanwezigheidsniveau van de mantelzorger: hun aandeel is het grootst 
in de situaties met een niet-inwonende mantelzorger. Dit resultaat is te verklaren 
door de langere levensverwachting van vrouwen. Zij overleven hun echtgenoten 
dus vaker.

–  Mensen zonder mantelzorgers wonen vaker in gemeenten met een lager fiscaal 
inkomen per aangifte dan mensen met een (al dan niet inwonende) mantelzorger.

–  Ouderen in gemeenten met een hoger fiscaal inkomen zijn in verhouding sterker 
vertegenwoordigd op alle hoge afhankelijkheidsniveaus. Dit zou deels te verklaren 
zijn door het feit dat mensen met een hoog inkomen, zelfs indien zij in hoge mate 
afhankelijk zijn van zorg, thuis kunnen worden ondersteund omdat zij de nodige 
thuishulp- en thuiszorgdiensten kunnen bekostigen. Zij kunnen een beroep doen 
op externe hulp, de nodige aanpassingen aan hun woning laten uitvoeren of zelfs 
verhuizen naar een aangepaste woning. Maar daarnaast beschikken zij door hun 
opleidingsniveau ook over de nodige kennis om oplossingen te bedenken, informa-
tie te zoeken en voor hun rechten op te komen.

Profiel van mantelzorgers
– Het merendeel van de mantelzorgers is niet-inwonend (61%).
–  Mantelzorgers zijn voor het merendeel vrouwen, ongeacht het afhankelijkheidsni-

veau, met uitzondering van situaties met een matig afhankelijkheidsniveau en een 
inwonende mantelzorger.

–  Niet-inwonende mantelzorgers worden vaker door een tweede mantelzorger 
bijgestaan (58%) dan inwonende mantelzorgers. Deze laatsten staan voor het 
merendeel alleen in voor een zorgbehoevende oudere, zelfs bij hoge afhankelijk-
heidsniveaus (42%).

–  Het profiel van de mantelzorgers verschilt sterk naargelang van hun woonplaats. 
Toch zijn vrouwen in beide situaties in de meerderheid (71% van de niet-inwonende 
mantelzorgers en 54% van de inwonende mantelzorgers).

–  De meerderheid van de niet-inwonende mantelzorgers is professioneel actief (60%), 
terwijl slechts 18% van de inwonende mantelzorgers nog uit werken gaat.

–  28% van de niet-inwonende mantelzorgers zorgt ook nog voor één of meerdere 
andere personen. Dit komt minder vaak voor bij inwonende mantelzorgers (13%).

2.2 Wie zijn de thuiswonende zorgbehoevende ouderen?
De sample werd niet uitsluitend op basis van het criterium ‘afhankelijkheid’ samenge-
steld (bv. score op de Edmonton-schaal, zie punt 7.1.1 over methodologie). Toch kunnen 
we het profiel van de ouderen die deel uitmaken van de geanalyseerde sample (5201 
personen van meer dan 55 jaar oud) beschrijven aan de hand van 5 afhankelijkheidsni-
veaus op basis van functionele beperkingen, cognitieve stoornissen en gedragsproble-
men. Vier afhankelijkheidsniveaus werden geïdentificeerd door middel van een 
niet-gesuperviseerde classificatie. Voor de behoeften van de studie – en rekening 
houdend met het feit dat heel wat mensen tot het laagste afhankelijkheidsniveau 
behoorden – hebben we deze groep in twee gesplitst. Zo konden we een onderscheid 
maken tussen de groep die ernstige moeilijkheden ondervindt bij de instrumentele 
activiteiten van het dagelijks leven en de groep die het merendeel van deze taken nog 
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probleemloos kan uitvoeren. De mensen met ernstige problemen bij zowel IADL als 
ADL vormen binnen de sample de grootste groep.

Tabel 2.1 – Verdeling van de sample volgens afhankelijkheidsniveaus

niveaus % N

lichte beperkingen 20 1028

beperkingen bij IADL 11 554

beperkingen bij IADL en ADL 41 2150

functionele en cognitieve beperkingen 22 1154

functionele en cognitieve beperkingen en gedragsproblemen 6 315

Totaal 100 5201

2.2.1 Verschillende afhankelijkheidsniveaus
–  Tot het eerste niveau rekenen we de mensen zonder ernstige functionele of cogni-

tieve beperkingen. De meesten halen een score van minder dan 3 op de schalen 
voor afhankelijkheid (3 is de drempelwaarde en elke hogere score wijst op signifi-
cante problemen).

–  In het tweede niveau zitten de mensen die ernstige problemen ondervinden bij het 
uitvoeren van instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL). We 
merken ook op dat een aanzienlijk deel van de mensen in dit niveau matige 
cognitieve problemen heeft (50%) en een score tussen 1 en 2 haalt op de schaal voor 
cognitieve prestaties. Alle mensen die tot deze groep behoren, zijn overigens in 
staat om activiteiten van het dagelijks leven (ADL) uit te voeren.

–  Tot het derde niveau behoren de mensen met functionele beperkingen bij IADL en 
ADL. Zij hebben meer problemen met IADL dan de mensen van niveau 2. De 
cognitieve stoornissen blijven daarentegen gering of zelfs onbestaande (75% met 
score van minder dan 1) in deze groep en zijn significant minder groot dan bij de 
mensen van niveau 2.

–  In het vierde afhankelijkheidsniveau zitten de mensen die zowel functionele 
beperkingen bij IADL en ADL hebben, als ernstige cognitieve beperkingen. Het 
functioneren van deze mensen is gemiddeld genomen minder goed dan dat van de 
mensen van niveau 3.

–  Tot het vijfde en laatste afhankelijkheidsniveau rekenen we de mensen met zowel 
ernstige functionele beperkingen (zij het significant minder ernstig dan bij de 
mensen van niveau 4) als cognitieve beperkingen (ernstiger dan bij de mensen van 
niveau 4) en minstens één van de volgende gedragsstoornissen: dolen, verbale 
agressie, fysiek geweld, sociale onaangepastheid, onaangepast seksueel gedrag.
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Tabel 2.2 – Beschrijving van de afhankelijkheidsniveaus van de personen uit 
de sample

2.2.2 Gender volgens afhankelijkheidsniveau
Als we de volledige sample bekijken, zien we dat vrouwen op alle afhankelijkheidsni-
veaus een zeer grote meerderheid uitmaken (69% van de totale sample). Toch zijn er 
verschillen merkbaar per afhankelijkheidsniveau: vrouwen zijn het minst vertegen-
woordigd op het niveau van de gedragsproblemen (53%). Het grootste percentage 
vrouwen zien we op de twee niveaus van functionele beperkingen: vrouwen maken 73% 
uit van beide groepen.

Figuur 2.1 – Aandeel vrouwen per afhankelijkheidsniveau (in %)
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2.2.3 Leeftijd volgens afhankelijkheidsniveau
De gemiddelde leeftijd van de zorgbehoevende ouderen verschilt niet erg tussen de 
diverse afhankelijkheidsniveaus. De mensen die tot het eerste afhankelijkheidsniveau 
behoren, zijn iets jonger: hun gemiddelde leeftijd is 78 jaar. De groep met functionele 
beperkingen bij IADL en ADL is wat ouder: gemiddeld 81 jaar (tabel nr. 7.15).

De gemiddelde leeftijd verschilt licht naargelang de oudere een man of een vrouw is: 
de vrouwen zijn ouder. Binnen het afhankelijkheidsniveau met functionele beperkingen 
bij IADL en ADL bedraagt het verschil gemiddeld twee jaar. Het grootste leeftijdsver-
schil stellen we vast binnen het afhankelijkheidsniveau met gedragsproblemen:  
vrouwen zijn hier gemiddeld drie jaar ouder (tabel nr. 7.16).

2.2.4 Bevolkingsdichtheid van de woonplaats
Als we de volledige sample bekijken, woont de meerderheid (63%) in een dichtbevolkte 
zone. 6 Mensen met ernstige cognitieve beperkingen wonen vaker in gemengde zones 
dan mensen met functionele beperkingen zonder significante cognitieve stoornissen: 
43% en 48% in geval van gedragsproblemen (tabel nr. 7.17).

2.2.5 Sociaaleconomisch niveau van de woongemeente 
Personen die wonen in gemeenten met een laag mediaan fiscaal inkomen per gezin 
(lager dan het eerste kwartiel) zijn sterker vertegenwoordigd in de twee eerste afhanke-
lijkheidsniveaus (geringe beperkingen en beperkingen bij IADL). Omgekeerd zijn 
inwoners van gemeenten met een hoog mediaan fiscaal inkomen sterker vertegenwoor-
digd in de groepen met een hoog afhankelijkheidsniveau (24% van de groep met functio-
nele en cognitieve beperkingen). Het criterium ‘fiscaal inkomen per gemeente’ toont de 
invloed van de sociaaleconomische status: kansarme ouderen met ernstige beperkingen 
hebben het moeilijker om thuis te blijven wonen. Dat we hun profiel minder vaak 
terugvinden binnen de groep met hogere afhankelijkheidsniveaus, zou dus te verklaren 
zijn door het feit dat deze mensen sneller gedwongen zijn om naar een woonzorgcen-
trum te verhuizen. Deze hypothese wordt versterkt door de resultaten van bepaalde 
studies die aangeven dat kwetsbaarheid en dementie geassocieerd kunnen worden met 
een lage sociaaleconomische status bij vrouwen [24, 25]. Een andere mogelijke verkla-
ring is dat mensen langer leven naarmate hun sociaaleconomische status hoger is. 
Personen met een hoge sociaaleconomische status hebben een hogere levensverwachting 
en zouden om die reden beter vertegenwoordigd zijn in de groepen met een hoger 
afhankelijkheidsniveau. 7 

6  Eurostat-criterium (zie Bijlagen, deel methodologie): geheel van aan elkaar grenzende gemeenten, elk 
met een dichtheid van meer dan 500 inwoners/km², dat een totale bevolking van minstens 50.000 in-
woners heeft. Omdat het aantal inwoners van dunbevolkte zones te beperkt was (minder dan 3% van de 
sample) werden ze toegevoegd aan de groep met mensen uit gemengde zones.

7  In België bedraagt het verschil in levensverwachting (2007-2009) tussen de gemeenten (ingedeeld in 5 
groepen volgens inkomensniveau) 2,8 jaar bij mannen en 1,5 jaar bij vrouwen (bron: FOD Economie, 
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, http://ongelijkheid.be/Ongelijkheid-in-levens-
verwachting).
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Figuur 2.2 – Verdeling van ouderen volgens afhankelijkheidsniveau en vol-
gens fiscale inkomsten per huishouden in gemeente van woonplaats (in %)

 

11 16 15
24 23

60

28

64 74
62 62

20
11 14 16

■  Laagste mediane inkomen
■  Hoogstemediane inkomen

■  1ste <  > 3de kwartiel

lichte 
beperk.

IADL
beperk.

IADL en
ADL
beperk.

funct. 
cogn.

funct. cogn. 
gedrags

2.3 Wie zijn de mantelzorgers van kwetsbare ouderen?

2.3.1 Hoe wordt iemand mantelzorger?
Het beeld van de ‘natuurlijke’ mantelzorger
Zowel inwonende als niet-inwonende mantelzorgers die zich voor een kwetsbare oudere 
inzetten, doen dit nooit ‘zomaar’, al vinden sommigen onder hen het wel ‘normaal’ dat 
ze die rol opgenomen hebben. Sociale normen lijken sterk door te wegen evenals de 
sociale omgeving waartoe de mantelzorger behoort. De omgeving lijkt doorslaggevend 
te zijn bij de keuze om deze rol al dan niet op te nemen. In dezelfde omstandigheden 
beslissen bepaalde mensen om zich binnen een zorgrelatie te engageren, terwijl anderen 
ervoor opteren om dit niet te doen. Dit engagement [12] verdient onze aandacht en moet 
worden onderzocht. Het lijkt alsof mensen zich de vraag niet stellen of ze wel mantel-
zorger willen worden. Wanneer zich een dringende zorgbehoefte manifesteert, lijkt 
zelfs de vraag of mantelzorg wel iemands keuze is, moreel en politiek verwerpelijk te 
zijn. De mantelzorger is een instituut. Hij of zij is een ‘ervaringsdeskundige’ en heeft een 
sociaal erkende rol: morele steun bieden, de zorg organiseren en het werk van de 
professionals – van buiten de familiale sfeer – coördineren.

Studies wijzen uit dat de rol van de mantelzorger als zorgcoördinator en -organisator 
in diverse Europese landen wordt gestimuleerd , ongeacht het nationale beleid inzake 
langdurige zorgverlening [7]: hoe vervullen en ervaren mantelzorgers deze rol? Welke 
structuren of institutionele procedures zijn voorhanden om deze rol op te nemen? En 
wat met de term ‘natuurlijke mantelzorger’ waarmee vaak naar de mantelzorger als 
instituut wordt verwezen? Sociologen zijn er geen voorstander van om gedragsvormen 
als ‘natuurlijk’ te omschrijven, precies omdat ze de mechanismen en drijfveren van door 
de natuur ingegeven gedrag kennen [34]. Mensen helpen elkaar niet van nature. Helpen 
is niet vanzelfsprekend. Hoe zit het dan wel? Wie vraagt naar iemands redenen om 
mantelzorger te zijn, vraagt naar het engagement dat achter de zorgrelatie schuilgaat. 
De vorm, de sterkte en de dynamiek van dit engagement hebben een weerslag op de 
kwaliteit van de relatie tussen de zorgbehoevende oudere en de mantelzorger, alsook op 
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de zorg zelf [20]. Indien de keuze van een mantelzorger door familiale of maatschappe-
lijke waarden ingegeven wordt, beleeft hij of zij zijn/haar engagement als een keuze 
vanuit de eigen individuele waarden. Mantelzorgers kijken in dat geval positiever naar 
de zorg dan wanneer zij geen keuze hebben of wanneer de rest van de omgeving het laat 
afweten. We vertrekken hier dus van het uitgangspunt dat de rol van de mantelzorger en 
de zorgrelatie niet ‘natuurlijk’ zijn.

Door hun plaats binnen de verwantschap, hun familiale voorgeschiedenis of hun 
positie als echtgenote/echtgenoot nemen sommige mensen de cultureel voorgeschreven 
rol van mantelzorger op zich. De persoon die mantelzorger wordt, geeft vervolgens een 
eigen invulling aan deze rol. Hoewel heel wat mantelzorgers het ‘natuurlijk’ vinden om 
iemand te helpen, lijkt dit ‘natuurlijke’ karakter van de verstrekte zorg vooral te maken te 
hebben met de bereidheid om te helpen en de weinige institutionele tussenschakels tussen 
deze bereidheid en de hulp zelf. Een vrouw helpt haar zieke man natuurlijk, zonder dat er 
sprake is van enige institutionele tussenschakel: ze hoeft hiervoor geen opleiding te 
volgen. Het gaat om een bereidheid die sociaal niet wordt gemedieerd. Bovendien komen 
mantelzorgers voor de keuze te staan om een ‘slechte mantelzorger’ te zijn (en hun ouder of 
partner in een instelling te plaatsen) of een ‘goede mantelzorger’ te zijn die ervoor zorgt dat 
de zorgbehoevende thuis kan blijven wonen, wat meer sociaal gewenst is.

Diverse redenen om het engagement aan te gaan
Op basis van de analyse van de interviews konden we vier vormen van engagement 
onderscheiden waarom iemand mantelzorger wordt.

De ouder/kind-band of de echtelijke band wordt door een aantal mantelzorgers 
als reden genoemd waarom ze de rol van mantelzorger opnemen. Zij verwijzen naar het 
principe van ‘geven en nemen’ (wederkerigheid). Kinderen of kleinkinderen die als 
mantelzorger optreden, verwijzen altijd naar de intergenerationele solidariteit: mensen 
moeten voor elkaar zorgen, elk op hun beurt. Mensen zorgen voor hun vader, moeder, 
grootouder, echtgenoot, echtgenote, … net omdat het hun vader, moeder, grootouder, 
echtgenoot of echtgenote is: hun discours draait voornamelijk om de ouder/kind-band 
of de echtelijke band en de natuurlijke band die hieruit voortvloeit [15]. “Vroeger was zij 
het die voor mij zorgde. [… ] Ze deed alles voor mij [...], en nu is het omgekeerd.” Aicha (21 jaar). 
“Zo zit onze relatie in elkaar. Zij is mijn moeder, dat is alles. Zo is het.” Valérie (43 jaar). “Het 
ging heel natuurlijk [...] ik heb me niet echt vragen gesteld.” Emilie (59 jaar). “De kinderen. . . zijn 
daar echt heel soepel in. Als ik echt iets moet doen, dan bel ik mijn jongste zoon. Die kijkt of hij 
dat kan en die doet dat gewoon voor mij. Ik vraag het niet snel, alleen als het echt nodig is, maar 
dan zegt hij: ‘Mama, zeg, je hebt vroeger zoveel gedaan voor ons, het is nu een keer aan ons’, zo is 
hij.” Karine ( 57 jaar). “Dat is een bewuste beslissing, ik heb haar beloofd dat ik voor haar zou 
zorgen zolang het kon.” Pieter (73 jaar).

Binnen de dyades die uit koppels bestaan, is er een dusdanig grote vanzelfsprekend-
heid dat het engagement zelfs niet wordt verantwoord, tenzij dan in negatieve zin, met 
de wetenschap dat niet alle echtgenoten/echtgenotes hun zorgengagement even ver 
zouden doordrijven: “Ik ken heel wat mensen die de moed hebben laten zakken en die van hun 
echtgenote gescheiden zijn of omgekeerd, die het allemaal beu waren. Maar goed, dat is bij mij niet 
het geval. We houden vol. Maar er zijn er die niets doen, die egoïstisch zijn en er gewoon vandoor 
gaan. Ik heb zo’n klant. Zijn echtgenote had multiple sclerose en hij kon daar niet tegen. Hij is 
vertrokken. Hij heeft zijn vrouw in de steek gelaten.” Daniel (63 jaar).
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Maar ook andere verklarende factoren komen naar voren wanneer we mantelzorgers 
aan het woord laten. Allen verwijzen ze naar de invloed van hun familiale of echtelijke 
voorgeschiedenis. De beslissing om mantelzorger te worden, kadert telkens binnen een 
specifieke echtelijke of familiale context en geschiedenis [35].

De aangeduide mantelzorger [9] definieert zichzelf als dusdanig en neemt op een 
natuurlijke manier de rol van mantelzorger op zich, louter door zijn of haar plaats onder 
de broers/zussen van het gezin en zonder dat er echt over wordt gepraat. De beslissing 
om mantelzorger te worden, past binnen het beeld dat het kind van zijn of haar rol 
tegenover de ouder of broers/zussen heeft en is dus onlosmakelijk verbonden met de 
familiegeschiedenis. Soms gaat het om een enig kind of een kind dat de gewoonte had 
om verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van broers/zussen. In andere 
situaties speelt de geografische of affectieve nabijheid van de zorgbehoevende een rol, of 
kan een kind meer tijd vrijmaken. Bij het aangeduide kind spelen er altijd twee belang-
rijke redenen mee: zijn of haar plaats en rol onder de broers/zussen van het gezin en de 
familiale voorgeschiedenis enerzijds, en de problemen die de eigenlijke zorg met zich 
meebrengt anderzijds.

Valérie vertelt over deze verschillende redenen voor haar engagement. Als enig kind 
is ze de typische aangeduide mantelzorger. Als vrijgezel heeft ze ook veel tijd en kan ze 
haar leven makkelijk regelen: “Ik ben niet getrouwd en heb geen kinderen. Daardoor kan ik 
misschien wel wat meer tijd besteden aan de zorg, anders zou het niet doenbaar zijn.” Ze verwijst 
ook naar haar familiale voorgeschiedenis. Valérie’s adoptievader overleed plots toen zij 
pas 9 was en ze wil zo’n plotseling verlies geen tweede keer meemaken: “Ik wil er niet 
opnieuw plots mee worden geconfronteerd, zoals toen mijn vader overleed. Toen overviel het me 
compleet. Hier heb ik de tijd om de dingen te zien aankomen [...] ik ben tevreden, want dit geeft 
me de tijd om de zaken op orde te brengen.” Valérie werd als baby geadopteerd en haar 
adoptiemoeder, die weduwe werd, voedde haar op. Daarom vindt Valérie dat ze een 
schuld in te lossen heeft. Ze is trots op de manier waarop haar moeder haar heeft 
grootgebracht, ondanks alle problemen. Ze is haar hiervoor erkentelijk: “Als zij me niet 
had geadopteerd, wat was er dan van mij geworden? Was ik dan in een weeshuis terechtgekomen? 
[...] Dat is het minste wat ik haar verschuldigd ben. Dit moet ik voor haar doen. Ik moet het voor 
haar doen. Het maakt niet uit hoe zij … hoe alles is gelopen …” Valérie (43 jaar)

Emilie heeft een vergelijkbare familiale voorgeschiedenis. Ze is de jongste van twee 
zussen. Ze is ongehuwd, woont op 5 minuten van het huis van haar moeder en heeft tijd. 
Ook haar vader overleed plots na een ziekenhuisopname (ziekenhuisinfectie) en ze wil 
niet opnieuw met een dergelijk brutaal verlies worden geconfronteerd. Ze werd geboren 
na het overlijden van een zoon van wie haar vader, de patriarch van de familie, veel 
verwachtte: deze zoon zou de naam en de waarden van de familie voortzetten. Emilie 
heeft onbewust de wens van haar vader overgenomen en heeft de rol van de overleden 
zoon overgenomen voor wat het doorgeven van de ouderlijke waarden betreft. “Ik was 
niet gewenst. Ik was gewenst als jongen. En dus was ik tot mijn 15de een beetje een jongen. Ik 
kleedde me als een jongen, ik reageerde als een jongen. Onbewust wilde ik aan het beeld van de 
verloren baby tegemoetkomen.” Dit doorgeven van de fakkel vertaalt zich nu in het feit dat 
ze zichzelf omschrijft als “een vrouw met veel gevoel voor alles wat familie is. Dat zit echt in 
mijn genen [...]. In onze familie ben ik een beetje als de kerk die in het midden van het dorp staat, 
[...] dus voor mij is dit een heel natuurlijke zaak.” Emilie (59 jaar)
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Een kind dat als aangeduide mantelzorger optreedt, verwijst ook naar het relatieve 
gebrek aan betrokkenheid van broers/zussen. Multi-mantelzorger Luc (voedt zijn 
petekind op na het overlijden van zijn broer) komt uit een gezin met 5 nog levende 
kinderen (1 zus en 4 broers). Als oudste van de familie wordt hij automatisch beschouwd 
als de drijvende kracht achter alles. Hij vindt dat zijn broers (zijn zus woont in Canada) 
onvoldoende proactief uit de hoek komen wanneer het om de zorg gaat: “Als ik niet opbel, 
dan gebeurt er niks en dat irriteert me wel [...]. Je zult me niet horen zeggen dat ze geen kopzorgen 
hebben, maar ik heb wel eens de indruk dat ik degene ben met de meeste kopzorgen van allemaal 
[...]. Het geheugen van mijn mobieltje zit vol en ik moet de hele tijd berichten sturen en ontvangen 
om te weten hoe het met haar gaat, wie er langsgaat, … want zij zouden het niet doen.” Luc (51 
jaar)

Emilie zou willen dat haar zus wat sterker betrokken zou zijn: “Ik heb inderdaad een 
zus waar ik dol op ben maar die niet veel van oude mensen houdt [...]. Ik zou het soms fijn vinden 
als ze me een klein beetje zou kunnen steunen, maar ja, ik neem het haar niet kwalijk. [...] Als ik er 
niet ben, is het meteen paniek. Ik ben zo’n beetje de persoon waar iedereen op rekent.” Emilie (59 
jaar)

De morele verplichting De morele plicht is één van de elementen die telkens 
terugkeren. Deze morele plicht wordt samen met de bloedband, de ouder/kind-band of 
de echtelijke band opgegeven als reden voor solidariteitspraktijken: “Het is waar dat ik dit 
voor mezelf onontbeerlijk vind. Ik vind dit normaal. Onze ouders geven ons dingen, en wij hebben 
de plicht om hun daarvoor iets in de plaats te geven.” Emilie (59 jaar)

De morele plicht kan gekleurd zijn door een zeker militantisme voor bepaalde 
humanistische en maatschappelijke waarden.

Een negatieve voorstelling van woonzorgcentra en medische verzorging is soms de 
reden waarom ervoor wordt geopteerd om de zorgbehoevende thuis te houden: “Dat is 
niet het leven dat ik voor ouderen in gedachten heb. Vooral omdat ze zoveel moeite doen om de 
levensverwachting op te trekken. Dat heeft toch geen zin als het is om onze ouderen in een home 
te parkeren. [...] Als we ze uitsluiten van de samenleving, zie ik niet in wat het belang van een 
langere levensverwachting zou zijn. Dan kunnen we beter doen zoals vroeger. Dan worden we 
allemaal hoogstens een jaar of 60, niemand heeft er last van en we leven veel gelukkiger.” Valérie 
(43 jaar)

Valérie komt op voor een andere visie op mensen met een beperking: we moeten ons 
aanpassen aan de persoon die een beperking heeft in plaats van te proberen om deze 
persoon aan ons en aan de normale wereld aan te passen. Ze probeert te weten te komen 
hoe ze de omgeving van haar moeder kan afstemmen op de beperking die ze heeft: 
“Wanneer je een kind met een handicap hebt of met iemand leeft die van bij de geboorte of zelfs 
als gevolg van een ongeluk een handicap heeft, moet jij je aanpassen aan die handicap. Je gaat aan 
een kind met een handicap niet vragen om te reageren zoals jijzelf en dat vind je heel normaal. 
Maar wanneer een bejaarde een handicap ontwikkelt, wel, dan zou die bejaarde zich aan ons leven 
moet aanpassen? Neen. Dat is net hetzelfde. We zouden ons moeten kunnen aanpassen aan hun 
logica. En dat werkt. Wanneer ik in de logica van mijn moeder meega, dan werkt dat. Maar 
daarvoor is tijd nodig, en heel veel geduld. Het volstaat niet om bij jezelf te zeggen dat het door de 
ziekte komt.” Valérie (43 jaar)

Emilie werkt op de gemeente met senioren. Ze legt een duidelijke link tussen haar 
werk en de zorg voor haar moeder Gramy, die 87 jaar is. Omdat Emilie wil voorkomen 
dat haar moeder geïsoleerd raakt, stelt ze haar diverse netwerken voor. “Ik heb hier echt 
strijd moeten leveren om een permanentie op te zetten voor geïsoleerde mensen. Ik vind dat we 
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hier op de gemeente wel eens mensen over de vloer krijgen [...] een oud dametje dat helemaal 
verloren loopt en eventjes komt praten. Dat duurt maar een minuut of 10 maar daar hebben we 
de tijd niet meer voor. En dus vind ik het belangrijk dat we die mensen een beetje van onze tijd 
geven [...]. Er komen hier mensen over de vloer die echt helemaal radeloos en geïsoleerd zijn, die 
niet meer weten waar ze naartoe kunnen [...] Wel, dan komt het tot een gesprek en dan zeggen de 
mensen wel van ‘ah, ik zou wel iets kunnen doen, ik zou een netwerk kunnen opzetten of zoiets’ en 
ik denk dat het echt belangrijk is om zulke netwerken te hebben.” “En dat is precies wat ik wilde 
voor mama: dat ze ook een klein netwerkje zou hebben.” Emilie (59 jaar) De menselijke 
waarden die Emilie belangrijk vindt en die ze in haar vak probeert uit te dragen, zijn ook 
terug te vinden in haar engagement om voor haar moeder te zorgen.

Aicha noemt als redenen voor haar rol als mantelzorger haar belofte aan haar 
grootmoeder Louise (73 jaar) en het moreel engagement dat ze tegenover haar is 
aangegaan. Haar grootmoeder heeft haar mee opgevoed als een tweede moeder en ze 
heeft een heel sterke band met haar: “Wanneer we vroeger bij haar oude flat de bus namen, 
was er bij de halte een rusthuis. Dan zei ze altijd: ‘Och kijk, dat komt goed uit. Hier kan ik later 
terecht.’ En ik zei dan altijd: ‘Geen sprake van, jij blijft bij mij en ik denk er niet over om je daar 
naartoe te laten gaan.’ En dan zei ze: ‘Akkoord, ik wil graag bij jou komen wonen.’ En die belofte 
heeft me er ook toe aangezet om haar bij me in huis te nemen, want toen ze nog helder kon 
denken, had ze ermee ingestemd om bij mij te komen wonen en niet naar het rusthuis te gaan.” 
Aicha (21 jaar)

Ouderen worden soms thuisgehouden om een nieuwe confrontatie met een plots 
verlies te voorkomen (geval van Emilie en Valérie), maar in andere gevallen wordt er 
voor gekozen om niet te moeten toegeven aan het idee om de ander te verliezen, soms 
zelfs in die mate dat het voor buitenstaanders onredelijk lijkt. Voor dit soort van 
thuiszorg wordt gekozen vanuit morele waarden of verplichtingen en vanuit  affectie, 
maar er speelt ook een soort pre-rouw om de zorgbehoevende oudere mee. De zorg 
veronderstelt namelijk – al was het maar om de last ervan te kunnen dragen – een 
psychische investering in de zorgbehoevende waardoor een nieuwe binding kan 
ontstaan met de persoon die de zorgbehoevende op dat ogenblik geworden is. Mantelzor-
gers kunnen voldoening putten uit de zorg die ze verlenen: een nieuwe gehechtheid aan 
de zorgbehoevende, de voldoening om bij te dragen tot de verbetering van zijn toestand, 
de positieve erkenning van de zorgbehoevende voor de inspanningen van de mantelzor-
ger, en het gevoel zich nuttig te kunnen maken. Het is mogelijk dat een mantelzorger als 
persoon groeit doordat hij opnieuw zin kan geven aan de relatie.

Dit soort investering verdient de nodige zorg en moet van nabij worden opgevolgd 
[18]. Deze mantelzorgers beschouwen een opname in een woonzorgcentrum als het in 
de steek laten van de zorgbehoevende. Een woonzorgcentrum is voor hen ook de plaats 
waar het leven definitief eindigt. Hoewel niet-inwonende mantelzorgers, die zelf hun 
grenzen stellen, een woonzorgcentrum niet uitsluiten, willen ze deze stap wel “zo lang 
mogelijk uitstellen”. Zo raadde het medisch korps Aicha na een onherroepelijke diagnose 
aan om haar grootmoeder in een woonzorgcentrum te laten opnemen. Aicha sluit niet 
uit dat ze dit ook zal doen wanneer ze haar grootmoeder thuis niet meer kan verzor-
gen, maar ze wil deze beslissing zo lang mogelijk uitstellen. De gedachte aan het 
woonzorgcentrum maakt haar van streek en brengt haar aan het huilen. Het betekent 
voor haar dat een geliefd persoon verdwijnt. Daniel (63 jaar), die multi-mantelzorger 
is – hij helpt zijn enige dochter die pas gescheiden is en drie kinderen heeft –, om-
schrijft de relatie met zijn partner als “zeer hecht” en bijna fusioneel. Hij toont zich 
onvermoeibaar in het bedenken van nieuwe oplossingen en het zoeken naar toestellen 
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die het leven van zijn echtgenote thuis draagbaar kunnen maken. De gedachte aan een 
woonzorgcentrum doet hem tijdens het interview in huilen uitbarsten: “Daar is geen 
sprake van.” Hij weigert er zelfs over te praten met zijn echtgenote wanneer zij het 
onderwerp ter sprake brengt.

Herstel en zorg die verbinding schept is een andere vorm van engagement die 
we observeerden[2]. Door te investeren in de rol van mantelzorger, herdefinieert een 
kind of echtgenoot/echtgenote de relatie met de zorgbehoevende. De mantelzorger 
stuurt de relatie met een naaste in een nieuwe, gunstige richting. Door de ziekte en het 
autonomieverlies verdwijnen wrevel en onenigheden naar de achtergrond. Spanningen 
uit het verleden worden vergeten. Het frappantste voorbeeld van een dergelijke situatie 
troffen we aan bij Valérie (43 jaar). De ziekte van Alzheimer heeft de relatie tussen haar 
en haar moeder op een gunstige en verrassende manier gewijzigd. Valérie heeft spijt van 
het feit dat ze nooit een nauwe moeder/dochter-band had. Hun relatie was afstandelijk, 
zonder fysiek contact. Haar moeder, Rose (74 jaar), was hard en gesloten, ‘speciaal’. Ze 
begreep de levenskeuzes van haar dochter niet:

“Naarmate ik opgroeide, trok ik een muur op. Zij had van haar kant beslist om dat ook te 
doen. Ze plaatste mij aan de andere kant van de muur en kijk, op een dag hebben we afscheid 
genomen van elkaar en dat was het dan.” Maar nu ze wordt geconfronteerd met de ziekte en 
de regressie van haar moeder, verklaart ze dat “alles wat mijn moeder niet goed heeft gedaan, 
verdwijnt.” Hun relatie is paradoxaal genoeg beter sinds haar moeder aan Alzheimer lijdt. 
Hun communicatie is beter, de ziekte brengt hen dichter bij elkaar, en de zorg schept een 
band: “Ik kan haar helpen en zij aanvaardt mijn hulp, en onze communicatie is verbeterd.” Haar 
moeder omhelst haar soms. Ze verontschuldigt zich voor de harde woorden die ze zich 
op verwarde momenten soms laat ontvallen, ze maak ook grapjes en lacht samen met 
Valérie. Ondanks de moeilijke situatie groeit er een nieuwe hechte band doordat Valérie 
opnieuw in de relatie investeert en begrip toont. “We beleven niet uitsluitend slechte momen-
ten door de ziekte. Die indruk heb ik helemaal niet, integendeel zelfs. Want ik maak ook mooie 
momenten mee.” Valérie (43 jaar)

Na het plotse en pijnlijke verlies van haar vader 12 jaar geleden werd Emilie de 
mantelzorger van haar moeder. Ze omschrijft haar moeder als een kindvrouwtje, een 
“grappige vrouw” en een echtgenote die “in de schaduw van haar man leefde.” Het maakt haar 
gelukkig dat ze haar moeder kan ondersteunen en opvolgen, want als weduwe ontdekt 
die een nieuwe vrijheid waarbij Emilie haar begeleidt: “Mama is beginnen leven toen hij 
overleed [...]. Het heeft haar twee jaar gekost. Toen begon ze zich te realiseren dat ze voor zichzelf 
kon leven, dat ze zich ook kon ontplooien als vrouw, dat ze ook verlangens kon hebben en zichzelf 
kleine folietjes of cadeautjes mocht toestaan. Ze begon helemaal te veranderen en haar eigen plaats 
op te eisen.” Om haar te helpen met dit nieuwe leven, moedigde Emilie haar aan: “Ik heb 
haar bij kleine seniorenverenigingen binnengeloodst en nu zit ze ook in de ouderenadviesraad en 
durft ze zich te laten horen. In haar tijd werd het vrouwen verboden om voor hun mening uit te 
komen.” Door haar moeder te begeleiden op haar zoektocht naar deze nieuwe vrouwelijk-
heid, is Emilie dichter bij haar komen te staan en is ze trots op haar: “Ze leest veel, is zich 
voor heel veel dingen gaan interesseren. En ik moet zeggen dat ze echt heel grappig uit de hoek kan 
komen als je bij haar bent.” Emilie deelt met haar moeder ook de liefde voor de Franse 
keuken, een familietraditie (ze gebruikt nog steeds de recepten van haar Franse groot-
moeder): “En dus beleven we aan dezelfde dingen plezier: we houden allebei van dezelfde keuken.” 
Emilie (59 jaar)
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De veelheid aan redenen om een engagement als mantelzorger op te nemen, geeft 
aan dat mantelzorgers geen homogene groep vormen. De complexiteit van de uitdagin-
gen die aan hun engagement voor een zorgbehoevende dierbare verbonden zijn, is deels 
te verklaren door de uiteenlopende trajecten die mantelzorgers afleggen, en deels door 
hun voorgeschiedenis met de zorgbehoevende. Hun biografische geschiedenis en de 
belangrijkste drijfveren voor hun engagement bepalen in hoge mate hoe ze de zorg en de 
ermee gepaard gaande belasting beleven. Uit wat ze over hun engagement vertellen, 
blijkt ook dat de zorgrelatie positieve en heilzame aspecten heeft voor de mantelzorger.

2.3.2 Wat is de aard van de relatie met de zorgbehoevende oudere?
De meerderheid van de mantelzorgers uit onze sample is niet-inwonend (61%). Hun 
profiel verschilt op alle bestudeerde punten van dat van de inwonende mantelzorgers. 
Tabel 7.21 in de bijlage toont de aard van de relatie van de mantelzorger naargelang van 
zijn woonplaats. Niet-inwonende mantelzorgers zijn voor het merendeel kinderen van de 
zorgbehoevende (78%). Hun profiel varieert echter meer dan dat van inwonende 
mantelzorgers: zo zien we ook andere familieleden dan kinderen of echtgenoten (12%) of 
derden zoals vrienden, buren, enz. (8%). Inwonende mantelzorgers zijn voor het meren-
deel echtgenoten (73%) of kinderen (23%). Slechts 4% van hen zijn andere familieleden of 
derden (vrienden, buren, ...).

2.3.3 Leeftijd mantelzorgers volgens woonplaats
Het leeftijdshistogram van de mantelzorgers geeft aan dat er een belangrijk leeftijdsver-
schil is tussen niet-inwonende mantelzorgers (voor het merendeel jonger dan 65 jaar) en 
inwonende mantelzorgers (voor het merendeel ouder dan 70 jaar). 72% van de niet-inwo-
nende mantelzorgers is tussen 45 en 65 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar.

Figuur 2.3 – Leeftijd niet-inwonende mantelzorgers (in %)

 

≤2
0

22

Leeftijdscategorieën

20
-2
5

21

15

7

3
2100

14

7

3
2 1 0 0

25
-3
0

30
-3
5

35
-4
0

40
-4
5

45
-5
0

50
-5
5

55
-6
0

60
-6
5

65
-7
0

70
-7
5

75
-8
0

80
-8
5

85
-9
0

>9
0

53% van de inwonende mantelzorgers is ouder dan 70 en 38% is zelfs ouder dan 75. 
De gemiddelde leeftijd van de groep is 68 jaar.
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Figuur 2.4 – Leeftijd van inwonende mantelzorgers (in %)
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2.3.4 Gender mantelzorgers volgens woonplaats
71% van de niet-inwonende mantelzorgers zijn vrouwen. Hun aandeel is hoger dan bij de 
inwonende mantelzorgers (54%) (tabel nr. 7.22). Er wordt meer socioculturele druk 
uitgeoefend op vrouwen, wat verklaart waarom zij de grootste leveranciers van hulp zijn, 
ongeacht of het om de opvang van jonge kinderen dan wel om de verzorging van 
ouderen gaat. Gender is op het vlak van niet-inwonende mantelzorgers een belangrijke 
variabele, zowel qua tijdsinvestering als qua taakverdeling. Gender fungeert als een 
normatief kader waardoor de keuze ‘als vanzelf’ op de zussen valt wanneer moet worden 
beslist wie van de broers of zussen de mantelzorg op zich zal nemen. Er wordt van 
uitgegaan dat het uitvoeren van zorgtaken tot de opdracht van vrouwen behoort.

2.3.5 Andere contextuele kenmerken
Niet-inwonende mantelzorgers bevinden zich in de overgrote meerderheid van de 
gevallen in een andere situatie dan inwonende mantelzorgers op vlak van de volgende 
kenmerken: zorg voor een tweede persoon, professioneel actief zijn of geholpen worden 
door een tweede mantelzorger (tabellen nr. 7.23, nr. 7.24 en nr. 7.25). Van de hele sample 
heeft 22% van de mantelzorgers twee of meer personen ten laste. Dit percentage stijgt 
wanneer het om niet-inwonende mantelzorgers gaat (28%). Inwonende mantelzorgers 
zorgen minder vaak voor een tweede persoon (13%).

60% van de niet-inwonende mantelzorgers werkt buitenshuis, tegenover slechts 18% 
van de inwonende mantelzorgers. 30% van de niet-inwonende mantelzorgers is met 
pensioen tegenover 69% van de inwonende mantelzorgers. Het aandeel van de mensen 
met nog een ander statuut varieert niet sterk naargelang de mantelzorger inwoont of 
niet. Dit geldt meer in het bijzonder voor het aandeel van de mantelzorgers die werkloos 
zijn (6 à 7% volgens woonplaats).

Zorgbehoevende ouderen krijgen vaker ondersteuning van een tweede mantelzorger 
wanneer hun voornaamste mantelzorger niet bij hen inwoont (58%) dan wanneer ze een 
inwonende mantelzorger hebben (42%).

Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat een niet-inwonende mantelzorger voor bepaal-
de taken soms de hulp van een tweede mantelzorger inroept, bijvoorbeeld een buur-
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vrouw, en op die manier voor het sociaal netwerk van de zorgbehoevende zorgt. Zo kan 
Valérie (43 jaar) rekenen op een buurvrouw die een jeugdvriendin van haar is. Deze 
buurvrouw belt elke dag bij haar moeder aan om de hond uit te laten. Daarnaast heeft 
Valérie ook nog een peter die ze voor dringende zaken kan inschakelen. Maar ze springt 
spaarzaam om met deze hulplijnen: “Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen en ik reken een 
klein beetje op mijn buurvrouw en in tweede instantie op mijn peter, maar ik wil hen niet te veel 
vragen. Want anders, wanneer dit allemaal verder evolueert en ik echt hulp nodig zal hebben, 
zullen ze me misschien niet meer helpen.” Isabelle heeft ook een buurvrouw op wie ze nu en 
dan een beroep doet. Ook Karine (57 jaar) kan van tijd tot tijd op de hulp van haar 
buurvrouw rekenen.

Wanneer er potentiële hulp voorhanden is, maken mantelzorgers spaarzaam 
gebruik van de beschikbare hulplijnen in functie van de afhankelijkheid van de zorgbe-
hoevende. Niet-inwonende mantelzorgers kunnen in ieder geval makkelijker dan 
inwonende mantelzorgers rekenen op de hulp van een tweede mantelzorger die ze 
binnen de familie of in hun vriendenkring vinden. Ze letten er echter op om slechts 
spaarzaam gebruik te maken van deze hulp.

Volgens Valérie is de zorg het resultaat van een wankel evenwicht tussen het zorgpo-
tentieel – familiale mantelzorgers en professionele zorgverstrekkers – waarover de 
zorgbehoevende oudere beschikt. Elk van de betrokkenen doet zijn best om het even-
wicht in stand te houden. Er ontstaat een dynamische onderlinge afhankelijkheid 
tussen het beschikbare zorgpotentieel die voor de concrete zorg instaan: raakt één ervan 
uitgeput, dan moeten de anderen bijspringen of voor vervanging zorgen. Studies wijzen 
op heterogeniteit in de omstandigheden waarin het zorgpotentieel actief is en in de 
toegang hiertoe.

Luc (51 jaar) en Emilie (59 jaar) zouden bijvoorbeeld hun broers en zussen kunnen 
inschakelen. De zus van Emilie wil niet meehelpen bij de zorg (angst voor ouderdom, 
slechte verstandhouding met de moeder), al zou Emilie haar hulp wel op prijs stellen. Zij 
moet dus zien om te gaan met dit gebrek aan solidariteit tussen zussen. Luc verkeert in 
een gelijkaardige situatie: hij moet ervoor zorgen dat de iedereen bij zijn moeder langs-
gaat, want geen van zijn broers/zussen neemt dit op in zijn plaats. Hij vangt het gebrek 
aan tijdsinvestering van de andere potentiële mantelzorgers op. Dat is ook zo bij Amelia 
(48 jaar) die samen met haar zus Greet voor haar moeder zorgt, terwijl de twee andere 
zussen helemaal niet meehelpen. Als reden geven Amelia en Greet op dat het voor hun 
zussen niet erg ‘praktisch’ is om meer te doen. Ze vinden dit ‘normaal’ omdat de ene 
gezondheidsproblemen heeft en de andere geneeskunde studeert: “We zijn dus met 4 
maar één zus woont in het Antwerpse en heeft heel zware artritis. Dus die proberen we zo veel 
mogelijk te sparen. Ze vindt dat zelf vervelend – dat voelen we aan – maar het is gewoon praktisch 
voor haar niet meer haalbaar om meer voor mijn moeder te doen. En de andere zus woont niet zo 
ver maar ze zit in haar eerste jaar huisartsenopleiding en dat vraagt veel tijd.”

Hoewel de beschikbaarheid van meerdere mantelzorgers op het eerste gezicht een 
prima idee kan lijken, blijkt het systeem niet altijd doeltreffend te werken. Dat merkten 
we namelijk op bij Luc en Denise. Hoewel er 4 kinderen en een neef zijn die zich met 
Denise kunnen bezighouden, wordt niemand beschouwd als de voornaamste mantel-
zorger die de informatie centraliseert, constant toezicht uitoefent en de zorgverlening 
voor Denise organiseert en beheert. De twee voornaamste mantelzorgers hebben 
verschillende taken: één van hen staat in voor de dagelijkse taken (de inwonende neef), 
terwijl de tweede mantelzorger (Luc, 51 jaar) de boodschappen en het papierwerk doet. 
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Geen van beiden lijkt veel te communiceren over de zorgbehoevende. Luc, die zich 
zorgen maakt, heeft Messenger geïnstalleerd om iedereen op de hoogte te houden en 
zich ervan te vergewissen dat zijn moeder elke dag bezoek krijgt (op het moment van het 
interview ligt ze in het ziekenhuis), vooral nu hij door werkzaamheden al anderhalf jaar 
erg veel problemen heeft om haar woning te bereiken en een heel eind moet omrijden. 
Dit type organisatie lijkt in het concrete geval van Luc ontoereikend. Zij mondt uit in 
een gebrek aan coördinatie en schaadt de coherentie van de verstrekte zorg. Het zou 
interessant zijn om andere gevallen te bekijken en na te gaan of deze vaststelling wordt 
bevestigd. Luc koopt bijvoorbeeld veel pijnstillers voor zijn moeder, maar hij weet niet 
wanneer ze die neemt, noch hoe vaak de behandelende arts langskomt. Hij is bezorgd 
om zijn moeder maar lijkt niet te weten wat er elke dag gebeurt. De neef, die nochtans bij 
haar inwoont, merkte het niet toen Denise op een dag was gevallen omdat hij op zijn 
tablet bezig was en oortjes droeg. Hij let zogezegd op haar, maar hij woont eigenlijk bij 
haar in uit noodzaak. Hij is uit Italië gekomen om werk te vinden en woont in eerste 
instantie bij haar omdat het gratis is. Luc heeft de hulp van deze neef echter nodig, 
anders zou hij verplicht zijn om zijn moeder in een woonzorgcentrum onder te brengen. 
De vage manier waarop Luc tijdens het interview de verleende zorg omschrijft, laat 
vermoeden dat de zorgrelatie onvoldoende coherent dreigt te worden indien er geen 
voornaamste mantelzorger is of wanneer er niet één enkel aanspreekpunt is. Dit lijkt 
althans in dit geval zo te zijn. Het toont nogmaals aan dat mantelzorgers nood hebben 
aan een algemene begeleiding.

2.4  Mate van aanwezigheid van de mantelzorger volgens afhankelijk-
heidsniveau

2.4.1 Verschil in aanwezigheid van de mantelzorger
Tabel 2.3. bevat een overzicht van de verschillende zorgsituaties naargelang de aanwe-
zigheid van de mantelzorger en het profiel van de zorgbehoevend oudere. De verschil-
lende situaties vormen de structuur van de statistische analyse om de specifieke 
kenmerken van elk van deze situaties te kunnen identificeren. De situatie zonder 
mantelzorger werd niet geanalyseerd om tot conclusies te komen die betrekking hebben 
op alleenwonende zorgbehoevende ouderen. Toch is een vergelijking met de situaties 
mét mantelzorger interessant: zij geeft aan welke kenmerken en bijzondere problemen 
een situatie met mantelzorger onderscheiden van een situatie zonder mantelzorger (de 
sample van mensen met ernstige cognitieve problemen is klein en dus moeten de 
resultaten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd).

Hieronder volgen de opvallendste resultaten. Slechts weinig mensen met ernstige 
cognitieve stoornissen moeten het zonder mantelzorger stellen (5%), wat onrechtstreeks 
aangeeft welke doorslaggevende rol mantelzorgers spelen op het vlak van thuiszorg voor 
mensen met ernstige cognitieve stoornissen. Zodra de stoornissen een bepaald niveau 
overschrijden, wordt thuiszorg op basis van formele dienstverlening moeilijk of zelfs 
onmogelijk zonder de betrokkenheid van een mantelzorger. We stellen ook vast dat 
mensen met een hoog afhankelijkheidsniveau vaker beschikken over een voornaamste 
mantelzorger die bij hen inwoont. Er is een zeer duidelijk verschil tussen mensen met 
matige cognitieve (26% inwonende mantelzorgers) en mensen met ernstige cognitieve 
stoornissen (57% tot 64% inwonende mantelzorgers, naargelang van de aan- of afwezig-
heid van gedragsproblemen). Deze resultaten bevestigen dat wanneer de functionele en 
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cognitieve status verslechtert, de zorgbehoeften zo groot worden dat in de meeste 
gevallen een aanwezigheidsniveau vereist is dat alleen inwonende mantelzorgers 
kunnen garanderen.

Tabel 2.3 – Percentage ouderen volgens afhankelijkheidsniveau en 
aanwezigheid mantelzorgers (%)

niveaus Zonder Niet-inwonend Inwonend Totaal N

lichte beperkingen 34 49 17 100 1028

beperkingen bij IADL 14 62 25 100 554

beperk. IADL en ADL. 13 61 26 100 2150

funct. & cogn. bep. 5 39 57 100 1154

funct.& cogn. bep. & gedrag. 4 31 64 100 315

Totaal 15 52 33 100 5201

2.4.2 Verschil in afhankelijkheidsniveau
De gemiddelde scores op de schalen die functionele en cognitieve beperkingen meten, 
wijzen op uiteenlopende situaties naargelang het aanwezigheidsniveau van de mantel-
zorger. 8 Met een inwonende mantelzorger kunnen mensen van wie de functionele en 
cognitieve status sterk aangetast is, doorgaans thuis blijven wonen: de gecumuleerde 
scores op de drie schalen zijn gemiddeld hoger met een inwonende mantelzorger dan in 
de twee andere situaties (zonder mantelzorger of met niet-inwonende mantelzorger). Dit 
is een interessante vaststelling, aangezien we zelfs bij een relatief matige beperking een 
verschil zien tussen het profiel van de zorgbehoevenden met inwonende mantelzorger 
en dat van de zorgbehoevenden in de twee andere situaties (zonder mantelzorger en met 
niet-inwonende mantelzorger). Eén van de mogelijke verklaringen is dat een aantal 
zorgbehoevenden, wanneer hun partner overlijdt, beslist om naar een woonzorgcen-
trum te verhuizen hoewel hun beperkingen matig blijven.

8  De scores gaan van 0 tot 6. De hoogste score komt overeen met het maximumniveau van invaliditeit. De 
schaal die de functionele beperkingen bij IADL meet (van 0 tot 48), werd teruggebracht tot een schaal op 
6.
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Figuur 2.5– Gemiddelde scores op de schalen functionele en cognitieve beper-
kingen in relatie tot de specifieke thuissituaties
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Vrouwen maken in alle situaties de meerderheid uit, behalve wanneer er sprake is 
van gedragsproblemen. Op dit afhankelijkheidsniveau zijn de mannen in de meerder-
heid: 53% wanneer de mantelzorger inwoont en 54% wanneer er geen mantelzorger is. 
Situaties met een niet-inwonende mantelzorger vormen hierop de uitzondering.

Figuur 2.6 – Aandeel vrouwen volgens afhankelijkheidsniveau en aanwezig-
heid mantelzorger (%)
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In vergelijking met de mensen mét mantelzorger woont een groter percentage van de 
thuiswonende zorgbehoevende ouderen zonder mantelzorger in een gemeente met een 
lager fiscaal inkomen per aangifte: 29% van de mensen die tot het niveau ‘functionele 
beperkingen bij IADL en ADL’ behoren. In meer achtergestelde gemeenten zouden 
ouderen in mindere mate gebruik kunnen maken van een sociaal netwerk en zouden ze 
vaker alleen zijn.
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Omgekeerd blijkt dat mensen met een mantelzorger en een hoog afhankelijk-
heidsniveau minder vaak in gemeenten met een laag fiscaal inkomen wonen: 6% tot 13% 
voor het niveau ‘beperkingen bij IADL en IADL’, en 11% tot 15% voor het niveau ‘functi-
onele beperkingen en cognitieve stoornissen’. 9

Figuur 2.7 – Aandeel zorgbehoevende personen in gemeenten waarvan het 
aangegeven fiscaal inkomen kleiner of gelijk is aan het eerste kwartiel van 
gemeenten, in relatie tot het afhankelijkheidsniveau en de aanwezigheid van 
een mantelzorger (in %)
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Opvallende kenmerken van situaties waarin de zorgbehoevende oudere 
functionele beperkingen bij IADL ondervindt:

–  Alle mensen uit deze groep hebben af te rekenen met ernstige problemen bij het 
uitvoeren van IADL, maar bij de groep die over een inwonende mantelzorger 
beschikt, stellen we een significant verschil vast. Deze mensen ondervinden meer 
problemen dan de mensen die een niet-inwonende mantelzorger hebben en dan de 
mensen zonder mantelzorger.

–  De cognitieve problemen blijven beperkt in deze groep (onder de drempelwaarde 
om van ‘ernstige stoornissen’ te kunnen spreken). Toch stellen we vast dat de 
zorgbehoevenden van wie de mantelzorger meer aanwezig is, meer cognitieve 
beperkingen vertonen (al blijven ze matig).

–  De mensen met een niet-inwonende mantelzorger zijn significant ouder dan de 
mensen die alleen wonen of een inwonende mantelzorger hebben (tabel nr. 7.20).

–  Het aandeel van de vrouwen is significant kleiner in situaties met een inwonende 
mantelzorger.

–  Het aandeel van de mensen die in een plattelandszone of een gemengde zone 
wonen, varieert niet significant in functie van het aanwezigheidsniveau van de 
mantelzorger.

9  Het niveau waartoe de mensen met gedragsproblemen behoren, werd samengevoegd met het niveau 
‘cognitieve stoornissen zonder gedragsproblemen’ omdat de sample van mensen met zowel functionele 
beperkingen als cognitieve stoornissen en gedragsproblemen klein is.
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Opvallende kenmerken van situaties waarin de zorgbehoevende functionele 
beperkingen bij IADL en ADL ondervindt:

–  Alle ouderen uit deze groep hebben af te rekenen met ernstige problemen bij het 
uitvoeren van IADL en deze problemen nemen significant toe naarmate het 
aanwezigheidsniveau van de mantelzorger stijgt.

–  De ouderen uit deze groep hebben af te rekenen met ernstige problemen bij het 
uitvoeren van ADL (57% tot 69% naargelang van het aanwezigheidsniveau van de 
mantelzorgers, tabel nr. 7.9). Personen met een niet-inwonende mantelzorger 
hebben minder ernstige functionele beperkingen dan personen in de twee andere 
situaties (met inwonende mantelzorger of zonder mantelzorger).

–  De cognitieve problemen blijven gering in deze groep. Toch is er een significant 
verschil merkbaar naargelang het aanwezigheidsniveau van de mantelzorger. De 
cognitieve stoornissen zijn groter wanneer er een inwonende mantelzorger is.

–  Binnen dit afhankelijkheidsprofiel zijn de personen met een niet-inwonende 
mantelzorger significant ouder dan de mensen die een inwonende mantelzorger 
hebben of alleen wonen.

–  Het aandeel van de vrouwen is significant kleiner in situaties met een inwonende 
mantelzorger.

–  Een groter aandeel van de personen met een inwonende mantelzorger woont in een 
plattelandszone of een gemengde zone.

Opvallende kenmerken van situaties waarin de zorgbehoevende functionele 
beperkingen bij IADL en ADL ondervindt en cognitieve stoornissen heeft:

–  Alle personen uit deze groep hebben af te rekenen met ernstige problemen bij het 
uitvoeren van IADL en deze problemen nemen significant toe wanneer de betrok-
kenen een inwonende mantelzorger hebben. Dit verschil is te verklaren door het 
feit dat mensen met een inwonende mantelzorger aan zwaardere cognitieve 
stoornissen lijden.

–  De personen uit deze groep hebben af te rekenen met ernstige problemen bij het 
uitvoeren van ADL en er is geen verschil merkbaar naargelang het aanwezig-
heidsniveau van de mantelzorger.

–  De cognitieve stoornissen zijn aanzienlijk in deze groep (71% tot 80% naargelang 
van het aanwezigheidsniveau van de mantelzorgers, tabel nr. 7.11). Er is echter een 
significant verschil merkbaar naargelang het aanwezigheidsniveau van de mantel-
zorger. De cognitieve problemen zijn groter wanneer er een inwonende mantelzor-
ger is (tabel nr. 7.12).

–  Er wordt voor dit afhankelijkheidsprofiel geen verschil in leeftijd vastgesteld 
naargelang het aanwezigheidsniveau van de mantelzorger.

–  Het aandeel van de vrouwen is significant kleiner in situaties met een inwonende 
mantelzorger.

–  De overgrote meerderheid van de alleenwonende personen met dit afhankelijk-
heidsprofiel woont in een dichtbevolkte zone.
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Opvallende kenmerken van situaties waarin de zorgbehoevende functionele 
beperkingen bij IADL en ADL ondervindt, en ook cognitieve stoornissen en 
gedragsproblemen vertoont. Dit niveau is zeer vergelijkbaar met het voorgaande 
niveau:

–  Alle personen uit deze groep hebben af te rekenen met ernstige problemen bij het 
uitvoeren van IADL en deze problemen nemen significant toe wanneer de betrok-
kenen een inwonende mantelzorger hebben. Dit verschil is te verklaren door het 
feit dat mensen met een inwonende mantelzorger aan zwaardere cognitieve 
stoornissen lijden.

–  De personen uit deze groep hebben af te rekenen met ernstige problemen bij het 
uitvoeren van ADL en er is geen verschil merkbaar naargelang het aanwezig-
heidsniveau van de mantelzorger.

–  De cognitieve stoornissen zijn aanzienlijk in deze groep (69% tot 90% naargelang 
het aanwezigheidsniveau van de mantelzorgers, tabel nr. 7.11). Net als bij het 
voorgaande afhankelijkheidsniveau is er echter een significant verschil merkbaar 
naargelang het aanwezigheidsniveau van de mantelzorger. De cognitieve stoornis-
sen zijn groter wanneer er een inwonende mantelzorger is (tabel nr. 7.12).

–  Er wordt voor dit afhankelijkheidsprofiel geen verschil in leeftijd vastgesteld 
naargelang het aanwezigheidsniveau van de mantelzorger (tabel nr. 7.20).

–  Het aandeel van de vrouwen is niet significant kleiner wanneer er een inwonende 
mantelzorger is, maar de sample is klein. Gedragsproblemen komen vaker voor bij 
mannen dan bij vrouwen. 10

–  De overgrote meerderheid van de alleenwonende personen met dit afhankelijk-
heidsprofiel woont in een dichtbevolkte zone.

2.4.3 Verschillend profiel van de mantelzorger naargelang de zorgsituatie
Leeftijd van de mantelzorgers
De gemiddelde leeftijd van de niet-inwonende mantelzorgers varieert weinig in functie 
van de verschillende afhankelijkheidsniveaus. Hij ligt wel hoger in situaties met een 
inwonende mantelzorger (tabel nr. 7.26). Inwonende mantelzorgers die voor mensen 
met een hoog afhankelijkheidsniveau zorgen, zijn gemiddeld ouder dan mantelzorgers 
van zorgbehoevenden met geringe problemen of uitsluitend beperkingen bij IADL.

Gender van de mantelzorgers
Het aandeel van de vrouwelijke niet-inwonende mantelzorgers varieert weinig naarge-
lang het afhankelijkheidsniveau: het bedraagt 69% tot 75% (tabel nr. 7.27). Wanneer we 
kijken naar de inwonende mantelzorgers (tabel nr. 7.28), zien we dat in verhouding meer 
vrouwen voor mensen met een hoog afhankelijkheidsniveau zorgen. Vrouwen maken de 
meerderheid uit vanaf het niveau ‘functionele beperkingen bij IADL en ADL’ (55%). Het 
aandeel van de mannelijke mantelzorgers neemt af naarmate het afhankelijkheidsni-
veau stijgt en bedraagt nog 37% wanneer het gaat om zorgbehoevenden met gedragspro-
blemen.

10  Van de mensen met ernstige cognitieve problemen in de sample gaat het bij gedragsproblemen in 47% 
van de gevallen om mannen en slechts in 35% om vrouwen.
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Professionele activiteit van niet-inwonende mantelzorgers
Het aandeel van de niet-inwonende mantelzorgers met een professionele activiteit 
varieert weinig naargelang het afhankelijkheidsniveau: tussen 65% en 69% (tabel nr. 
7.30 ). 

Ondersteuning van een tweede mantelzorger
Een zorgbehoevende oudere met een niet-inwonende mantelzorger krijgt vaker onder-
steuning van een tweede mantelzorger dan een oudere met een inwonende mantelzor-
ger. In situaties zonder inwonende mantelzorger, bedraagt de mediaan van het aantal 
mantelzorgers 2 vanaf een matig afhankelijkheidsniveau (beperkingen bij IADL). Is er 
echter een inwonende mantelzorger, dan blijft de mediaan 1 ongeacht het afhankelijk-
heidsniveau (tabel nr. 7.31 ).

De inwonende mantelzorgers die we in het kader van de kwalitatieve studie ont-
moetten, zorgden voor het merendeel inderdaad alleen voor hun zorgbehoevende. 
Binnen de dyades die uit koppels bestaan, wenst de mantelzorger de omgeving – en meer 
in het bijzonder de kinderen – niet in te schakelen. Antony (73 jaar), die zijn echtgenote 
verzorgt – zij lijdt aan een zware vorm van Parkinson en akinesie – heeft drie kinderen. 
Twee van hen wonen vlakbij en komen regelmatig op bezoek. Zijn dochter maakt zich 
zorgen om haar ouders en meer in het bijzonder om haar vader. Die is niet alleen zwaar 
vermoeid, maar kampt ook met rugproblemen en heeft het moeilijk met de vele trans-
fers. Ze biedt haar vader regelmatig hulp aan en probeert hem raad te geven. Op haar 
advies nam hij contact op met de thuiszorgdiensten, zodat de zorgverlening kon worden 
hervat die hij had opgezegd omdat hij niet te spreken was over de kwaliteit van de 
dienstverlening. Maar Antony zegt: “Ik wil de kinderen ook niet lastigvallen. Het is niet aan 
hen om voor mij boodschappen te doen.” Ook Karine (57 jaar) zorgt haast in haar eentje voor 
Daniel, die bij zowat alles hulp nodig heeft, ook voor de intieme hygiëne. Haar kinderen 
helpen bij diverse taken die niet rechtstreeks met de verzorging te maken hebben (de 
verkoop van hun boot, enz.).

Wanneer een kind bij de ouders inwoont, wordt dit kind echter systematisch bij de 
zorg betrokken, zoals blijkt uit de situatie van Cecile (84 jaar). Zij heeft vier kinderen, een 
zoon en drie dochters onder wie een tweeling die universitaire studies heeft gedaan en 
nu 44 is. Ze werken allebei. Eén van hen heeft vier kinderen, de andere woont nog bij 
haar ouders. Voor zover ze hiervoor de tijd vindt en Cecile het haar toestaat, helpt deze 
dochter haar moeder een beetje met het huishouden en bij de verzorging van haar vader: 
“Algemeen neemt mijn mama, denk ik, 90% op zich van al het huishouden. Ik help ook, maar het 
is minimaal, in de vakantie is dat iets meer… En voor de zorgen van papa probeer ik op mij te 
nemen wat ik nu kan, want ik weet dat het elektriciteit is met mijn mama… Maar ik probeer haar 
te ontlasten als ik kan …” (de dochter).
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HOOFDSTUK 3. 

ROL VAN MANTELZORGERS

3.1 Samenvatting van het hoofdstuk
De betrokkenheid van mantelzorgers verschilt naargelang hun woonplaats, zowel qua 
tijdsinvestering als qua type zorg dat ze verstrekken. Een niet-inwonende mantelzor-
ger besteedt gemiddeld veel minder tijd aan de zorg dan een inwonende mantelzorger 
(alle afhankelijkheidsniveaus samen: 1,5 uur tegenover 8,3 uur). Wanneer het afhanke-
lijkheidsniveau hoog is (vanaf ‘functionele beperkingen bij IADL en ADL’), schommelt 
de monetaire waarde van de informele zorg tussen 621 euro en 1.189 euro per maand 
(bij zorgbehoevenden met zowel functionele beperkingen als ernstige cognitieve 
stoornissen).

Situaties met een niet-inwonende mantelzorger:
–  Boodschappen doen en huishoudelijke taken uitvoeren zijn ongetwijfeld de 

belangrijkste ondersteunende activiteiten van niet-inwonende mantelzorgers (76% 
van de gevallen) wanneer een oudere problemen met IADL begint te ondervinden.

–  Bij niet-inwonende mantelzorgers zijn huishoudelijk werk (inclusief de was) en het 
financieel beheer (inclusief de organisatie van hulp- en zorgdiensten) doorgaans de 
activiteiten die de meeste tijd in beslag nemen.

–  Niet-inwonende mantelzorgers besteden veel meer tijd aan de zorg wanneer de 
zorgbehoevende oudere ernstige cognitieve stoornissen heeft.

–  De hulp bij IADL kan makkelijker worden uitgesteld en ingepland in het persoon-
lijk leven van de mantelzorger dan de hulp bij ADL. Alle mantelzorgers die we 
ontmoetten en die maaltijden bereiden en boodschappen doen voor een zorgbehoe-
vende, besteden aandacht aan de culinaire voorkeuren en aan het eventueel dieet 
van hun zorgbehoevende. Wanneer dit mogelijk is, doen zij samen met de zorgbe-
hoevende boodschappen. Dit wordt ervaren als een uitstapje, een moment van 
gezelligheid waarop ze samen iets doen. Het geeft de zorgbehoevende ook de kans 
om nog enigszins actief betrokken te blijven bij de praktische modaliteiten van zijn 
dagelijks leven (bv. door mee te kiezen welke producten er worden gekocht).

–  Slechts 18% van de niet-inwonende mantelzorgers helpt met de ADL (bij zorgbehoe-
venden met een belangrijk functioneel afhankelijkheidsniveau: vanaf het niveau 
‘beperkingen bij IADL en ADL’). De wens om niet tussen te komen in de persoonlij-
ke hygiëne en de intieme verzorging van het lichaam is te verklaren door de aard 
van de band met de zorgbehoevende. Zoals we hierboven aangaven, gaat het 
namelijk vaak om een ouder/kind-band (Luc, Emilie, Valérie). Gender speelt echter 
nog een versterkende rol bij de wens om dit soort zorg te delegeren. Niet-inwonende 
vrouwelijke mantelzorgers met een moeder/dochter-band tonen zich bereid om de 
zorgverlening op het vlak van persoonlijke hygiëne op zich te nemen wanneer dat 
nodig blijkt en de taak niet kan worden uitgesteld. Ze willen dit echter beperkt 
houden tot nu en dan bijspringen en geven er de voorkeur aan om dit werk, indien 
het nodig is, over te laten aan professionals. Voor andere mantelzorgers – met een 
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moeder/zoon-relatie – is helpen met persoonlijke hygiëne en aankleden een 
onmogelijke opdracht.

Situaties met een inwonende mantelzorger:
–  Inwonende mantelzorgers besteden de meeste tijd aan IADL wanneer ze zorgen 

voor iemand met functionele beperkingen bij IADL (meer dan 30 min. per dag). 
Vooral het transport neemt veel tijd in beslag. Het aantal verplaatsingen is zonder 
twijfel groter bij zorgbehoevenden met dit afhankelijkheidsniveau dan bij zorgbe-
hoevenden met een grotere handicap.  
In situaties met een inwonende mantelzorger neemt de zorg veel meer tijd in beslag 
wanneer de zorgbehoevende ernstige functionele beperkingen bij ADL ondervindt 
dan bij het voorgaande afhankelijkheidsniveau. Dit is te verklaren door het feit dat 
de inwonende mantelzorger de zorgbehoevende helpt met het uitvoeren van de 
ADL. 46% van de inwonende mantelzorgers helpt bij de persoonlijke hygiëne en/of 
het incontinentiebeheer (bij een belangrijk functioneel afhankelijkheidsniveau: 
vanaf het niveau ‘beperkingen bij IADL en ADL’). De meeste geïnterviewde 
mantelzorgers die hun partner verzorgen, voelen geen enkele gêne wanneer ze hun 
partner, die functioneel zeer zwaar afhankelijk is, helpen bij de persoonlijke 
hygiëne. Ze blijven er zeer sterk bij betrokken, ook wanneer ze externe hulp krijgen. 
Door deze taken deels te delegeren, kunnen ze garanderen dat de verstrekte zorgen 
van goede kwaliteit zijn en dat rekening wordt gehouden met de eisen van de 
zorgbehoevende.

3.2 Totale tijd die aan zorg wordt besteed

3.2.1 Activiteiten die bij de tijdsmeting worden meegerekend
Objectieve benadering van de tijdsmeting aan de hand van een vooraf vastge-
legde takenlijst
Tijd is een essentiële dimensie van zorg wanneer we het belang proberen aan te tonen 
van de zorg die mantelzorgers dag na dag concreet verlenen. Om de aan zorg bestede tijd 
te meten, moeten we de taken die mantelzorgers uitvoeren, precies afbakenen. We 
moeten bepalen hoe specifiek we gaan meten, d.w.z. in hoeverre we de zogenaamde 
‘normale’ activiteiten – die niet direct verband houden met de beperkingen van de 
zorgbehoevende – uitsluiten, zonder te vervallen in een al te enge interpretatie van zorg 
die ook pertinente en tijdrovende taken uitsluit. Om de tijdsinvestering van mantelzor-
gers precies af te bakenen, werd voor het kwantitatief onderzoek de volgende takenlijst 
gebruikt:

–  Persoonlijke verzorging: persoonlijke hygiëne en/of aankleden, hulp bij continentie 
(gebruik van continentiemateriaal en/of gebruik van toilet), hulp bij het eten en/of 
drinken;

–  overige activiteiten voor alle mantelzorgers: klaarleggen van medicatie, vervoer 
van de zorgbehoevende naar medische of administratieve afspraken (vrienden- of 
familiebezoeken niet meegerekend), de was doen voor de zorgbehoevende;

–  uitsluitend voor niet-inwonende mantelzorgers: boodschappen doen, financieel 
beheer, zoekgeraakte spullen terugvinden, huishoudelijke taken;

–  toezicht op de zorgbehoevende: wanneer de zorgbehoevende gedragsproblemen 
heeft of verward is.
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Wanneer de mantelzorger inwoont, beantwoordt de uitvoering van bepaalde 
instrumentele activiteiten van het dagelijks leven niet altijd rechtstreeks aan de 
behoeften van de zorgbehoevende oudere (huishoudelijke taken). Deze activiteiten 
vertonen namelijk de kenmerken van een publiek goed [28] (een goed dat tegelijk door 
verscheidene personen kan worden geconsumeerd: iemands gebruik ervan beperkt de 
beschikbaarheid voor andere potentiële consumenten niet en het is onmogelijk om het 
gebruik te beperken). Daarom worden deze activiteiten niet meegerekend wanneer we de 
tijdsinvestering van inwonende mantelzorgers ramen. Andere taken worden evenmin 
meegerekend in het geval van inwonende mantelzorgers (boodschappen, financieel 
beheer) omdat we ervan uitgaan dat de hieraan bestede tijd niet significant toeneemt in 
vergelijking met de situatie zonder inwonende zorgbehoevende oudere.

Subjectieve benadering van de tijdsmeting: spontane raming door de mantel-
zorgers
Voor de kwalitatieve analyse baseerden we ons op een subjectieve definitie van de 
activiteiten waarmee in de tijdsmeting rekening wordt gehouden, en vertrokken we 
vanuit de beleving van de mantelzorgers. Tijdens de interviews vroegen we de mantel-
zorgers om bij te houden hoeveel tijd ze besteden aan de verschillende taken die ze 
uitvoeren en die naar hun mening deel uitmaken van hun zorgverlening. Velen onder 
hen hadden het moeilijk om de verschillende taken te benoemen en te identificeren, 
omdat ze zo sterk met hun dagelijks leven verwezen zijn. Het zijn gewoonten geworden, 
vooral bij de inwonende mantelzorgers die sedert verscheidene jaren deze rol op zich 
hebben genomen. Ook taken zoals het vervoer van de zorgbehoevende blijven vaak 
onopgemerkt voor niet-inwonende mantelzorgers, vooral wanneer het om korte 
trajecten gaat.

Naargelang voor een objectieve of een subjectieve benadering van de verstrekte zorg 
wordt geopteerd, stellen we interessante verschillen vast. De geïnterviewde mantelzor-
gers die bij IADL helpen, rekenen bijvoorbeeld spontaan het bereiden van maaltijden 
mee, omdat de grote meerderheid van de zorgbehoevenden om medische redenen of uit 
gewoonte een speciaal dieet volgt. Geen van de mantelzorgers dacht er daarentegen 
spontaan aan om de tijd mee te rekenen die ze aan toezicht besteden. Deze tijd werd door 
de geïnterviewde mantelzorgers zwaar onderschat. De zorgbehoevende ouderen van de 
geïnterviewde dyades hebben door ernstige functionele en/of cognitieve beperkingen 
met een aanzienlijk autonomieverlies af te rekenen, wat een ruime beschikbaarheid en 
veel toezicht van de mantelzorger vereist. De algemene raming van de zorgtijd ligt 
echter onder het daggemiddelde dat uit de kwantitatieve studie naar voren kwam. Bij 
niet-inwonende mantelzorgers overlapt de tijd die ze aan toezicht besteden ook vaak met 
de tijd die naar huisbezoeken aan de zorgbehoevende gaat, maar evengoed met de tijd 
die wordt besteed aan telefoontjes om zich ervan te vergewissen of alles goed gaat.

Vaak moesten we de mantelzorgers helpen bij het opstellen van een raming, omdat 
ze de verschillende taken moeilijk konden onderscheiden en identificeren. Ze reageer-
den vaak verrast of verbaasd wanneer ze vaststelden hoeveel uur per week ze aan zorg 
besteden, ook al lagen de ramingen gemiddeld onder de cijfers die uit het statistisch 
onderzoek naar voren kwamen. Inwonende mantelzorgers, die toch de hele tijd aanwe-
zig zijn, houden namelijk geen rekening met de tijd die ze besteden aan toezicht en met 
elkaar overlappende taken (3,5 uur per dag voor de 5 FR mantelzorgers die een tijdsra-
ming opstelden). Dit blijkt uit het opgeven of beperken van hun vrije tijd en sociaal 
leven. De enige mantelzorger die er niet in slaagde om zijn zorgtijd te berekenen (Luc, 51 

Hoofdstuk 3. Rol van mantelzorgers 



Koning Boudewijnstichting46
Mantelzorgers van thuiswonende ouderen in België:
een cruciale en complexe rol

jaar) zit in een bijzondere situatie in vergelijking met de andere mantelzorgers. Hij is één 
van de twee voornaamste mantelzorgers van zijn moeder Denise. De andere belangrijke 
mantelzorger is een neef van hem die bij zijn moeder inwoont. Deze neef staat in voor 
het toezicht, het bereiden van de maaltijden, de hulp bij het eten en de transfers binnens-
huis. Luc helpt slechts heel af en toe bij IADL en niet bij ADL (uitbesteed aan de gezins-
hulp, de verpleegster en de neef). Zelf voert hij de volgende taken uit: boodschappen 
doen, de administratie en de financiën opvolgen, de organisatie en coördinatie van 
bezoek van de overige broers/zussen aan hun moeder, aanpassings- en herstellingswerk-
zaamheden in het huis. Deze taken – afgezien van boodschappen doen – zijn moeilijk in 
een aantal uren per dag om te rekenen, omdat ze niet op een even regelmatige basis 
worden uitgevoerd als de andere zorgtaken. Deze taken worden ook niet meegerekend in 
de tijdsraming van het kwantitatief onderzoek.

3.2.2 Totale tijdsinvestering van de tweede mantelzorger
Alle mantelzorgers van de hele sample besteden gemiddeld 4,2 uur per dag aan zorg. Er 
zijn echter grote verschillen naargelang de situatie.

Situatie met een niet-inwonende mantelzorger 
De tijdsinvestering varieert van 54 minuten in het geval van zorgbehoevenden met 
lichte beperkingen (depressieve problemen of lichte cognitieve stoornissen) tot 2,7 uur 
bij mensen met het hoogste afhankelijkheidsniveau (functioneel, cognitief en gedrags-
matig). Mantelzorgers blijken al vanaf de eerste moeilijkheden zeer sterk betrokken te 
zijn. We zien geen groot verschil tussen de gemiddelde tijdsinvestering van mantelzor-
gers van zorgbehoevenden met problemen bij IADL (1,2) en mantelzorgers van zorgbe-
hoevenden met problemen bij zowel IADL als ADL (1,4 uur). Dit cijfer wordt wel haast 
verdubbeld wanneer de zorgbehoevende ernstige cognitieve beperkingen ervaart: 2,7 
uur bij zorgbehoevenden met gedragsproblemen. Deze tijdsraming houdt geen rekening 
met de tijd voor verplaatsingen. Nochtans kan het om zeer veel tijd gaan: hetzij omdat 
verplaatsingen een belangrijk deel van de zorgtijd in beslag nemen, hetzij omdat de 
verplaatsingen een rem zetten op de verstrekte zorg zoals in het geval van Luc. Hij kan 
zijn moeder niet meer opzoeken zoals hij zou willen en op de momenten waarop dit het 
nuttigst is sinds er werkzaamheden worden uitgevoerd op de weg ernaartoe. Daardoor 
doet hij er in plaats van vijftien minuten soms meer dan een uur over om naar haar toe 
te rijden, afhankelijk van het verkeer (de werkzaamheden duren al meer dan een jaar).

Situatie met een inwonende mantelzorger
Het verschil tussen de gemiddelde tijdsinvestering is bij niet-inwonende mantelzor-
gers veel groter (van 3,2 tot 10,6 uur, tabel nr. 7.34) dan bij inwonende mantelzorgers. 
De afhankelijkheidsniveaus ‘lichte beperkingen’ en ‘beperkingen bij IADL’ leiden tot 
een vergelijkbare gemiddelde zorgtijd (respectievelijk 3,2 en 3,7 uur). Heeft de 
zorgbehoevende heel wat hulp nodig bij ADL, dan besteedt de inwonende mantelzor-
ger bijna dubbel zoveel tijd per dag aan de zorg (7,3 uur). De betrokkenheid van deze 
mantelzorgers bij het uitvoeren van ADL leidt dus tot een significante stijging van de 
tijdsinvestering. Indien een zorgbehoevende  cognitieve beperkingen ervaart, dan 
besteedt de mantelzorger aanzienlijk meer tijd aan de zorg dan wanneer dit niet het 
geval is (3,4 uur extra).
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Uit de interviews met de mantelzorgers blijkt dat verplaatsingen heel wat tijd in 
beslag kunnen nemen, zoals in het geval van Aicha (21 jaar). Zij woont samen met haar 
grootmoeder voor wie ze zorgt en is afhankelijk van het openbaar vervoer. Haar 
grootmoeder heeft functionele en cognitieve beperkingen waardoor de verplaatsingen 
naar medische diensten lang en complex zijn. Een afspraak van 30 minuten bij de 
fysiotherapeut kost Aicha bijvoorbeeld minstens 2,5 uur.

3.2.3 Totale tijdsinvestering van de tweede mantelzorger
Doorgaans besteedt de tweede mantelzorger (tabel nr. 7.35) significant meer tijd aan de 
zorg wanneer de voornaamste mantelzorger bij de zorgbehoevende inwoont (2,3 uur) 
dan wanneer de voornaamste mantelzorger niet bij de zorgbehoevende inwoont (1,2 
uur). Dit verschil stellen we vast voor alle afhankelijkheidsniveaus. De tijdsinvestering 
van de tweede mantelzorger neemt gevoelig toe wanneer de zorgbehoevende  cognitieve 
beperkingen heeft .

De inwonende mantelzorgers kunnen voor het merendeel niet op de steun van een 
tweede persoon rekenen, maar wanneer er toch een tweede mantelzorger aanwezig is, 
levert deze meer ondersteuning op het vlak van tijdsinvestering dan wanneer de 
voornaamste mantelzorger niet bij de zorgbehoevende inwoont. In deze laatste situatie 
neemt de tweede mantelzorger (meestal een kind van de zorgbehoevende) doorgaans 
meer van de zorgtaken op zich naarmate de voornaamste mantelzorger ouder is.

3.3 Beschrijving van de tijd per activiteit
De resultaten met betrekking tot de tijd per activiteit zijn verkregen op basis van een 
andere sample: deze is samengesteld uit mensen die de tweede versie van de economische 
vragenlijst hebben ingevuld en die een mantelzorger hebben (online geplaatst in 2014, 
zie deel 7.1.4).

3.3.1 Tijdsinvestering in IADL
Bij niet-inwonende mantelzorgers
Over het algemeen zijn niet-inwonende mantelzorgers sterk betrokken bij de zorg om 
instrumentele activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren. De inzet van de mantel-
zorgers varieert in functie van het afhankelijkheidsniveau, behalve wanneer het gaat 
om boodschappen doen (zie tabellen nr. 7.38 tot 7.46 in bijlage). Hieronder volgt de lijst 
van activiteiten waarvoor niet-inwonende mantelzorgers worden ingeschakeld:

–  76% van de personen uit de sample krijgt hulp met  boodschappen. Dit soort hulp 
verschilt weinig naargelang het afhankelijkheidsniveau (75% tot 79%). Onze 
hypothese is dat deze activiteit weinig specifiek is voor de zorg die zorgbehoevende 
ouderen nodig hebben. Naasten zouden al de gewoonte hebben aangenomen om 
samen boodschappen te doen vóór er zich een autonomieverlies voordeed.

–  66% van de personen uit de sample krijgt hulp bij het financieel beheer. Dit aandeel 
varieert aanzienlijk naargelang het afhankelijkheidsniveau: het stijgt van 46% bij 
zorgbehoevenden met geringe beperkingen tot 83% bij zorgbehoevenden met 
cognitieve stoornissen in combinatie met gedragsproblemen.

–  45% van de personen uit de sample krijgt hulp bij het vervoer naar medische en 
administratieve afspraken. Dit percentage is hoger voor mensen met beperkingen 
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bij IADL (57%) dan voor de andere afhankelijkheidsniveaus (tussen 46% en 48%). 
Deze mensen, die nog niet zo erg afhankelijk zijn, verplaatsen zich ongetwijfeld 
nog vaker om naar medische of andere afspraken te gaan.

–  44% van de personen uit de sample krijgt hulp bij de organisatie van de thuiszorg-
diensten. Mensen met cognitieve beperkingen krijgen in verhouding het vaakst dit 
soort hulp (tussen 62% en 69% voor de personen die ook gedragsproblemen hebben).

–  44% van de personen uit de sample krijgt hulp bij de was. Het merendeel van de 
mensen met gedragsproblemen kan rekenen op hulp bij deze activiteit (55%).

–  31% van de personen uit de sample krijgt hulp bij de bereiding van maaltijden. Dit 
percentage is het hoogst bij de mensen met functionele beperkingen bij IADL (36%) 
en bij de mensen met cognitieve beperkingen maar zonder gedragsproblemen 
(26%).

–  31% van de personen uit de sample krijgt hulp bij het klaarleggen van medicatie. 
Mensen met cognitieve stoornissen krijgen het vaakst hulp bij hun medicatie (46% 
tegenover 45% van de mensen met gedragsproblemen).

–  28% van de mensen uit de sample krijgt hulp bij het huishouden. Dit percentage 
varieert weinig naargelang  het afhankelijkheidsniveau (van 24% bij lichte beper-
kingen tot 36% voor mensen met cognitieve beperkingen, zonder gedragsproble-
men).

–  15% van de mensen uit de sample krijgt hulp bij het terugvinden van zoekgeraakte 
spullen. Dit soort hulp is kenmerkend voor de mensen met gedragsproblemen: 50% 
van de niet-inwonende mantelzorgers met een zorgbehoevende van dit afhanke-
lijkheidsniveau voert dit soort taken uit (26% bij zorgbehoevenden met ernstige 
cognitieve stoornissen zonder gedragsproblemen).

Bij de niet-inwonende mantelzorgers zijn het huishouden (inclusief de was) en het 
financieel beheer (inclusief de organisatie van hulp- en zorgdiensten) doorgaans de 
activiteiten die de meeste tijd in beslag nemen (van 20 minuten bij mensen met lichte 
beperkingen tot 41 minuten bij mensen met ernstige cognitieve beperkingen). De 
tijdsduur loopt op naarmate het afhankelijkheidsniveau stijgt.
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Figuur 3.1 – Gemiddelde tijdsinvestering van niet-inwonende mantelzorgers 
bij instrumentele dagelijkse activiteiten (in minuten per dag)
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Vanuit de kwalitatieve analyse kunnen hieraan nog nieuwe elementen worden 
toegevoegd. Alle niet-inwonende mantelzorgers die we interviewden, hielden zich 
weliswaar met IADL bezig, maar deze activiteiten kunnen makkelijker worden uitge-
steld en binnen het persoonlijk leven van de mantelzorger worden geïntegreerd. Zij 
kunnen makkelijker binnen de eigen agenda van de mantelzorger worden ingepland en 
zijn niet noodzakelijk aan de tijdsindeling van de zorgbehoevende gebonden. De geïnter-
viewde mantelzorgers die maaltijden bereiden en boodschappen doen, besteden 
aandacht aan de culinaire voorkeuren en het eventuele dieet van hun zorgbehoevende. 
Wanneer dit mogelijk is, doen zij samen met de zorgbehoevende boodschappen. Dit 
wordt dan ervaren als een uitstapje, een moment van gezelligheid waarop ze samen iets 
doen. Het geeft de zorgbehoevende ook de kans om nog enigszins actief betrokken te 
blijven bij de praktische modaliteiten van zijn dagelijks leven (bv. door mee te kiezen 
welke producten er worden gekocht. Dit blijkt ook uit de volgende twee interviewfrag-
menten: “Ik probeer haar één keer per week mee te nemen want op die manier komt ze nog eens 
buiten en zo kan ze mij vertellen waar ze zin in heeft. Maar dan ben ik wel verplicht om nog een 
keer alleen terug te gaan, want als ik alleen ben, gaat het allemaal veel sneller. Maar ik neem haar 
elke week mee. Zo doen we dat, en het doet haar goed om er een keertje uit te zijn.” Valérie (43 
jaar) “En op zaterdag moeten we boodschappen doen voor de hele week natuurlijk. Dan organi-
seer ik me. Zo hebben we verse dingen in huis. We gaan graag naar Givet, naar Frankrijk. Dat is 
een leuk uitje. Ze is nu echt wel slecht te been. En dus raad ik haar aan om ergens te blijven zitten, 
terwijl ik de boodschappen doe. Dat komt me beter uit.” Emilie (59 jaar)

Uit deze fragmenten blijkt ook dat de mantelzorgers regelingen treffen om de 
situatie makkelijker te maken. Emilie stelt haar moeder bijvoorbeeld voor om ergens 
een tijdje te blijven zitten, terwijl zij zelf boodschappen doet. Valérie doet een deel van de 
boodschappen met haar moeder maar ze gaat een keertje alleen terug om de rest van 
haar lijst snel af te werken. Er is een zekere spanning tussen de tijdsindeling van de 
zorgbehoevende en die van de mantelzorger, en er moet een compromis worden gevon-
den om de zorg in de agenda van de mantelzorger in te passen. De mantelzorgers met 
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een professionele activiteit en/of de niet-inwonende mantelzorgers beschreven ons met 
grote precisie het zorgritme en de gewoonten die ze hadden aangenomen toen we hen 
vroegen om een typische week of dag te beschrijven. Dit ritme heeft zeker ook te maken 
met de zorgbehoevende zelf – vooral wanneer die met cognitieve problemen kampt – en 
houdt ook rekening met de behoefte van deze laatste aan regelmaat en voorspelbaar-
heid, wat voor de nodige stabiliteit zorgt. Voor de mantelzorgers is het eveneens belang-
rijk om dergelijke gewoonten en een zekere regelmaat of een bepaald ritme op te 
bouwen. Door de zorg te vertalen in routines kunnen ze de belasting beperken. De zorg 
wordt op die manier binnen het eigen ritme van de mantelzorger geïntegreerd.

Bij inwonende mantelzorgers
Hieronder volgt de lijst van activiteiten waarvoor de hulp van inwonende mantelzorgers 
wordt ingeroepen (tabellen nr. 7.47 tot 7.50):

–  45% van de mensen uit de sample krijgt hulp bij de was. Dit soort hulp varieert 
naargelang het afhankelijkheidsniveau (van 29% tot 59%). Bij zorgbehoevenden 
met functionele beperkingen bij IADL ligt het percentage hoger.

–  45% van de mensen uit de sample met een inwonende mantelzorger krijgt hulp bij 
het klaarleggen van medicatie.

–  34% van de mensen uit de sample krijgt hulp bij de organisatie van hulp en zorg. Dit 
percentage verschilt weinig naargelang het afhankelijkheidsniveau.

–  23% van de mensen uit de sample krijgt hulp bij het vervoer naar medische en 
administratieve afspraken.

Figuur 3.2 – Gemiddelde tijdsinvestering van inwonende mantelzorgers bij 
instrumentele dagelijkse activiteiten (in minuten per dag)
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3.3.2 Tijdsinvestering in ADL
Bij niet-inwonende mantelzorgers
Wanneer we kijken naar alle mensen uit de sample met ernstige functionele beperkin-
gen (d.w.z. vanaf het niveau ‘functionele beperkingen bij IADL en ADL’, tabellen nr. 7.51 
tot nr. 7.57), zien we dat 18% van de niet-inwonende mantelzorgers helpt bij de persoon-
lijke hygiëne en/of het incontinentiebeheer of het toiletgebruik. Dit percentage stijgt 
wanneer het gaat om zorgbehoevenden met cognitieve stoornissen (met of zonder 
gedragsproblemen) (25%). 6% van de niet-inwonende mantelzorgers helpt  bij de persoon-
lijke hygiëne en het incontinentiebeheer of het toiletgebruik. Dit cijfer verdubbelt bij 
zorgbehoevenden met gedragsproblemen (12%).

Gemiddeld besteden niet-inwonende mantelzorgers die bij de persoonlijke hygiëne 
helpen, hieraan 18,4 minuten per dag. We stellen een groot verschil vast naargelang het 
profiel van de zorgbehoevende. De tijdsinvestering is het grootst bij zorgbehoevenden 
met ernstige cognitieve stoornissen (26,8 minuten per dag). Wanneer het gaat om 
mensen met ernstige functionele beperkingen bij IADL en ADL, besteden de mantelzor-
gers hier 13,1 minuten aan. De tijdsinvestering voor hulp bij persoonlijke hygiëne is het 
kleinst in het geval van zorgbehoevenden met gedragsproblemen (11,5 minuten).

Hulp bij het incontinentiebeheer kost niet-inwonende mantelzorgers gemiddeld 16,3 
minuten per dag. Personen met gedragsproblemen krijgen veel minder hulp, uitgedrukt 
in tijd (11,8 minuten per dag). Zorgbehoevenden met functionele beperkingen en 
cognitieve problemen krijgen meer hulp, uitgedrukt in tijd (18,7 minuten per dag).

De gemiddelde tijd die wordt besteed aan hulp bij het eten, bedraagt 20 minuten 
per dag voor zorgbehoevende ouderen die ernstige functionele beperkingen ondervin-
den, met of zonder significante cognitieve problemen. Mantelzorgers besteden meer 
tijd aan mensen die ook aan cognitieve stoornissen lijden (22,5 minuten). Voor de twee 
andere afhankelijkheidsniveaus is de tijdsinvestering vergelijkbaar (17,1 en 17,9 
minuten).

Bij inwonende mantelzorgers
Wanneer we kijken naar alle mensen uit de sample met ernstige functionele beperkin-
gen (d.w.z. vanaf het niveau ‘functionele beperkingen bij IADL en ADL’, tabellen nr. 7.58 
tot nr. 7.64), zien we dat 46% van de inwonende mantelzorgers helpt bij de persoonlijke 
hygiëne en/of het incontinentiebeheer of het toiletgebruik. Dit cijfer varieert vrij weinig 
naargelang het afhankelijkheidsniveau (van 44% tot 46 %).

Inwonende mantelzorgers besteden meer tijd aan de persoonlijke hygiëne (25,4 
minuten per dag) dan niet-inwonende mantelzorgers (18 minuten per dag). Dit 
verschilt weinig naargelang  het afhankelijkheidsniveau van de zorgbehoevende (van 
22 tot 26 minuten per dag). Wanneer mantelzorgers helpen bij het incontinentiebe-
heer of het toiletgebruik, varieert de gemiddelde tijd die ze hieraan per dag besteden 
van 19 minuten bij mensen zonder cognitieve beperkingen tot 28 minuten bij mensen 
met ernstige cognitieve stoornissen. Dit verschil in tijd toont deels hoe moeilijk het is 
om te zorgen voor mensen met cognitieve beperkingen.
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Zorg voor de persoonlijke hygiëne: duidelijk verschil tussen de geïnterviewde 
inwonende en niet-inwonende mantelzorgers
Bij de activiteiten van het dagelijks leven kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
alles wat verband houdt met de persoonlijke hygiëne (dagelijks toilet, baden of douchen, 
verwijderen van urine en ontlasting, aankleden/uitkleden) en andere taken die minder 
direct met het lichaam van de ander te maken hebben (eten, mobiliteit binnenshuis).

Niet-inwonende mantelzorgers tonen zich bereid om, wanneer ze bij de zorgbe-
hoevende oudere thuis zijn, te helpen bij de zorgverlening op het vlak van persoonlijke 
hygiëne wanneer dat nodig blijkt en de taak niet kan worden uitgesteld. Het meest 
voorkomende geval is dat ze helpen bij het toiletbezoek. Ze willen dit echter beperkt 
houden tot nu en dan bijspringen en geven er de voorkeur aan om dit over te laten aan 
professionals. Op dit punt verschillen de resultaten van de kwalitatieve analyse niet van 
die van de kwantitatieve analyse. De wens om niet tussen te komen in de persoonlijke 
hygiëne en de intieme lichaamsverzorging is te verklaren door de aard van de band met 
de zorgbehoevende. Het gaat namelijk vaak om een ouder/kind-band (Luc, Emilie, 
Valérie). Gender speelt nog een versterkende rol bij de wens om dit soort zorgen te delege-
ren. Emilie en Valérie maken er geen enkel probleem van om hun moeder nu en dan een 
handje toe te steken bij de lichaamsverzorging en het aankleden: “Als ik aankom en ze 
heeft pipi gedaan of iets anders, wel ja, dan laat ik haar daar natuurlijk zo niet zitten. Je laat 
mensen zo niet zitten, natuurlijk. Maar als het gaat om het dagelijks toilet, ik wil haar haar wel 
wassen, maar dat is dan ook alles. Ik wil niet meer doen, behalve in noodgevallen [...]. Haar 
wassen, dat zou ik niet doen.” Ze geeft er de voorkeur aan om de dagelijkse verzorging van 
de persoonlijke hygiëne uit te besteden wanneer haar moeder dit nodig zal hebben. “Er 
zijn mensen die daarvoor opgeleid zijn. Ze doen het dan misschien niet heel zachtjes, maar ik weet 
helemaal niet hoe het zou moeten, … dus zou ik een verpleegster vragen om langs te komen. Ik zou 
het niet zelf doen.” Valérie (43 jaar). Voor andere mantelzorgers – met een moeder/
zoon-relatie – is helpen bij de persoonlijke hygiëne en het aankleden een onmogelijke 
zaak. Zo spreekt Luc bijvoorbeeld zelfs niet over de mogelijkheid om hier nu en dan bij te 
helpen: “Wat mijn neef doet, hoe hij haar verzorgt, dat zou ik niet kunnen. Voor mij zou het 
direct een rusthuis zijn dan. Direct. Ik zou dat niet aankunnen. Dat zou voor mij veel te zwaar 
zijn. Ik zie me nog niet mijn moeder wassen of haar van het toilet halen. Dat is niks voor mij. Ik 
zou het niet kunnen.” [19] Luc (51 jaar)

Inwonende mantelzorgers zijn daarentegen wel bij  ADL betrokken, hetzij omdat ze 
de nodige hulp bieden aan een zorgbehoevende die nog bij een aantal taken kan meehel-
pen zolang er iemand bij hem is of toezicht houdt, hetzij omdat ze deze taken volledig op 
zich nemen wanneer de zorgbehoevende aan ernstige functionele beperkingen lijdt. 
Aicha helpt haar grootmoeder bijvoorbeeld met persoonlijke hygiëne. Ze gaat mee 
wanneer haar grootmoeder naar het toilet gaat, ze is er voor het geval dit nodig is, ze 
herinnert haar grootmoeder eraan dat ze haar tanden moet poetsen en éénmaal per 
week maakt ze tijd voor een volledige wasbeurt. “In het begin, wanneer ik haar zei ‘Ik ga je 
op die dag wassen’, dan zei ze ‘ok’. En daarna vroeg ze mij: ‘Maar waarom wil je mij wassen?’ en 
dan zei ik: ‘Wel, omdat ik bij alle plaatsen kan waar jij niet meer bij kan’. Ik probeer haar uit te 
leggen dat ze alles niet meer alleen kan, dus ik laat haar enkele dagen vrij en dan wast ze zich zoals 
ze zelf wil met een washandje [...] maar één keer per week doen we het met z’n tweeën. En dan was 
ik haar en zij moet gewoon onder de douche staan en dat is alles.” Aicha (21 jaar)
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De meerderheid van de geïnterviewde mantelzorgers die hun partner verzorgen, 
voelen geen enkele gêne wanneer ze hun partner, die functioneel zeer zwaar afhankelijk 
is, bij de persoonlijke hygiëne helpen. Ze blijven er zeer sterk bij betrokken, ook wanneer 
ze externe hulp krijgen. Door deze taken deels te delegeren, kunnen ze garanderen dat 
de verstrekte zorgen van goede kwaliteit zijn en dat rekening wordt gehouden met de 
noden van de zorgbehoevende. Antony (73 jaar) en Daniel (63 jaar) brengen hun echtge-
notes naar het toilet, zorgen voor hun incontinentiebeheer en steken een handje toe – al 
dan niet met de hulp van een professional, afhankelijk van de dag van de week – bij de 
lichaamsverzorging en bij het aan- en uitkleden. De echtgenote van Daniel, Annie, lijdt 
aan urine-incontinentie. Hij moet  soms ook instaan voor de zorg van  ontlastingsincon-
tinentie. Annie lijdt aan multiple sclerose en is op functioneel vlak zwaar afhankelijk. 
Daniel: “Ik doe alles. Ik doe de was, ik maak het eten klaar, en nu mijn vrouw ook niet meer 
alleen naar het toilet kan ben ik nog meer met haar bezig. Wanneer ze dus naar het toilet moet, 
heeft ze haar telefoon en belt ze me. Ik kom 5 minuutjes naar boven (zijn kapsalon is op de 
benedenverdieping van hun huis). Eigenlijk gaat zij naar het toilet, ze kan zich nog recht houden 
als ze een goeie dag heeft, anders moet ik haar optillen. Ze houdt zich vast aan de stangen. Ik 
moet haar broek naar beneden doen, ik moet haar op de wc zetten en dan wacht ik, en wanneer ze 
klaar is, staat ze op of ik zet haar recht, ik doe haar pamper weer omhoog, en haar broek, en 
voilà.” Daniel (63 jaar)

Dit is niet zo bij Pieter (73 jaar) die duidelijke grenzen heeft gesteld aan zijn rol als 
mantelzorger van zijn echtgenote. Hij vertelt ons dat, als ze ooit incontinent zou worden, 
dit voor hem het breekpunt zou zijn: “Als ze incontinent wordt … Dat is voor mij het punt, 
het breekpunt … Wassen en zo … dat kan ik wel beginnen te doen, maar incontinentie dat zie ik 
toch liever niet … Dan zouden ze haar waarschijnlijk in een instelling zetten, dan zou ze waar-
schijnlijk in de Perrekes zijn.”

De mobiliteit binnenshuis is een probleem waar de mantelzorgers rekening mee 
houden. Ze werken allerlei oplossingen uit – voor zover die financieel haalbaar zijn – om 
deze mobiliteit te verbeteren wanneer de functionele beperkingen te sterk doorwegen. 
Traphallen en badkamers worden prioritair aangepakt. Zo heeft Luc (51 jaar) de bene-
denverdieping gerenoveerd van het huis van zijn overleden broer, waarin zijn moeder 
woont. Alles is nu op dezelfde verdieping voor haar en ze  hoeft de trap niet te gebruiken. 
Sommige mantelzorgers, zoals Antony en Daniel die allebei een echtgenote met zeer 
zware functionele beperkingen hebben, vragen advies bij een ergotherapeut voor 
mogelijke aanpassingen. Allebei zijn ze verhuisd naar een woning die beter aan de noden 
van hun partner aangepast is (benedenverdieping, brede deuren voor een rolstoel, 
handgrepen, enz.) en allebei hebben ze verbouwingen uitgevoerd. Daniel wil voorname-
lijk anticiperen op de evolutie van de ziekte van zijn echtgenote die aan multiple sclerose 
lijdt. Hij heeft de volledige ruimte zo ingericht dat zij zich in haar rolstoel kan verplaat-
sen. Deze aanpassingswerkzaamheden symboliseren zijn strijd en zijn permanente 
bekommernis om zijn echtgenote thuis te kunnen blijven verzorgen. De aanpassingen 
aan het huis zijn ingrijpend: brede schuifdeuren, badkamer en wc conform de normen 
voor mensen met een handicap, toegangshellingen en een traplift. Toen we het inter-
view afnamen, was zijn echtgenote aan het revalideren. Hij praatte lang met ons over 
toekomstige verbouwingen (haar kamer naar de benedenverdieping halen). Ook op dit 
punt bevestigen onze resultaten die van de kwantitatieve analyse: inwonende mantel-
zorgers besteden de meeste tijd aan de ADL. De zorgbehoevende ouderen in deze dyades 
lijden aan zwaardere functionele en/of cognitieve stoornissen, en het samenwonen 
maakt de grotere tijdsinvestering mogelijk.
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3.3.3  Beschrijving van de tijd die aan toezicht op de zorgbehoevende wordt 
besteed

De tijd die aan toezicht wordt besteed (tabel nr. 7.36), verschilt zeer sterk naargelang het 
gaat om situaties met een niet-inwonende mantelzorger (0,6 uur per dag) dan wel om 
situaties met een inwonende mantelzorger (gemiddeld 7,6 uur per dag). Inwonende 
mantelzorgers die belast zijn met de zorg voor mensen met ernstige cognitieve stoornis-
sen en/of gedragsproblemen, besteden gemiddeld zo’n 9,7 uur per dag aan toezicht.

Enkele van de niet-inwonende mantelzorgers die we interviewden, hebben een 
heus ‘systeem voor gedeeld toezicht’ opgezet. Op die manier is het makkelijker om te 
beoordelen hoeveel tijd de mantelzorger hieraan besteedt, net doordat hun aanwezig-
heid bij de zorgbehoevende zo systematisch geregeld is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
Amelia (48 jaar) en haar zus Greet: “Op maandagavond, van zeven tot tien, komt er iemand 
van de firma Inzet, het is met dienstencheques dat die werken, dat is op maandag, op dinsdag en 
op vrijdagavond… Die doen een klein beetje huishoudelijk werk en vooral haar gezelschap 
houden… Die komen ook op zaterdagnamiddag. Dan is het van 1 tot 5, denk ik … Dus maandag-
voormiddag is er niets, maar maandagnamiddag gaat ze altijd kaart spelen met een paar 
vriendinnen … En ‘s avonds komt er dan hulp. Dinsdag gaat ze naar de dagopvang en ‘s avonds 
weer die hulp, woensdag dat is bij mij maar wel om de 14 dagen, dan woensdag is er in de 
voormiddag hulp tot 1 uur en dan moet ze in namiddag ofwel haar plan trekken ofwel komt ze bij 
mij als ik thuis ben. Donderdag gaat ze weer naar de Perrekes en gaat ze ‘s avonds bij haar vriend, 
Mathieu, tv kijken … Dus woensdag kijkt ze tv bij hem, donderdag, zaterdag ook en zondag ziet 
ze hem soms ook … Mijn zus doet de vrijdagnamiddag …”

Bij de geïnterviewde inwonende mantelzorgers is toezicht uitoefenen een haast 
permanent gegeven. Het valt samen met hun gebruikelijke aanwezigheid of vindt plaats 
binnen hun samenleven als koppel, waardoor het moeilijk is om de tijdsinvestering 
nauwkeurig te ramen. Antony (73 jaar) onderschat bijvoorbeeld zijn tijdsinvestering: hij 
komt aan 24 uur zorg per week, d.w.z. 3,4 uur per dag. In werkelijkheid voelt hij zich 
echter een “gevangene” in zijn eigen huis, omdat hij constant in de buurt van zijn 
echtgenote moet blijven. Dat is ook het geval bij Pieter (73 jaar) die de indruk heeft dat 
hij thuis vastzit. “Ja, maar het is ondertussen ook een zware verantwoordelijkheid. Ik moet er 
dus altijd zijn, zodat het volgens haar wensen verloopt, dat ze haar routine behoudt enzovoort …”

De kwalitatieve analyse toont aan dat er zelden of nooit sprake is van een goede 
communicatie tussen de niet-inwonende mantelzorgers en de professionals die de 
zorgbehoevende oudere thuis verzorgen. De mantelzorgers weten niet echt wat er bij de 
zorgbehoevende thuis gebeurt, omdat ze weinig of geen rechtstreeks of regelmatig 
contact hebben met de professionele thuiszorgkrachten om nu en dan de stand van 
zaken te bespreken. Zij kunnen zich niet vergewissen van de kwaliteit van de zorgverle-
ning, en nieuwe behoeften kunnen ook pas laat duidelijk worden door het ontbreken van 
enige supervisie. Binnen de dyades met verscheidene mantelzorgers (al dan niet inwo-
nende kinderen) vormen toezicht en opvolging een nog groter probleem (cfr. dyades Luc, 
51 jaar en Koen, 66 jaar). Om een beter toezicht te garanderen, lijkt het wenselijk om 
regelmatige vergaderingen of ontmoetingen tussen de professionele thuiszorgkrachten 
en de dyades te organiseren.
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3.3.4  Andere vermelde vormen van zorg: ondersteuning van de zorgbehoe-
vende oudere in het sociaal leven

Afgezien van boodschappen doen, willen alle inwonende en niet-inwonende mantelzor-
gers die we ontmoetten, ook graag meer uitstapjes en activiteiten organiseren voor hun 
moeders/grootmoeders. Zo vinden ze het belangrijk dat deze actief blijven, de band met 
het sociaal leven en met hun naasten behouden, en door hun omgeving worden gestimu-
leerd. Dit is het geval wanneer de mantelzorgers een positieve affectieve band met de 
zorgbehoevende hebben behouden. Ze zijn zich er scherp van bewust dat in zichzelf 
gekeerd zijn, isolement en een gebrek aan stimuli het lijden vergroten en risico’s 
inhouden voor de gezondheid van hun zorgbehoevenden. De morele en relationele steun 
die mantelzorgers bieden – op de koffie gaan om nieuwtjes te vertellen, zorg om te 
voorkomen dat een ouder helemaal in zichzelf gekeerd raakt – wordt door henzelf 
onderschat [7] hoewel ze er veel tijd aan besteden en het een constante bekommernis is. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij Valérie, Aicha en Emilie. 11 Wanneer de relatie met de 
zorgbehoevende daarentegen slecht is, neemt het aantal uitstapjes af: “Nee, nee, u gaat 
met haar niet op restaurant want u moet dan maar 2 keer op restaurant gaan, één keer voor het 
eten en één keer om u te moeten excuseren... ze is luidruchtig, ze heeft commentaar op alles.” 
(Koen, 66 jaar)

3.4 Economische waarde van de verstrekte zorg 
Om de tijdsinvestering te valoriseren werd de proxy good-methode gebruikt [22,29]: de 
geldwaarde van de tijdsinvestering wordt bepaald op basis van de gemiddelde loonkost 
van een professional wanneer die deze activiteiten zou verrichten: 12

–  het huishouden, de was, het klaarmaken van maaltijden, boodschappen doen en 
het zoeken naar verloren spullen: dit alles wordt gevaloriseerd op basis van de 
kostprijs van een gezinshulp die met dienstencheques werkt;

–  de hulp bij het nemen van medicatie en de uitvoering van ADL wordt gevaloriseerd 
op basis van de gemiddelde loonkost van een gebrevetteerde verpleegkundige. De 
redenering is dat mensen vanaf een bepaalde graad van functionele beperking 
aanspraak kunnen maken op verpleegkundige ondersteuning om te helpen bij 
ADL;

–  de organisatie van hulp en zorg wordt gevaloriseerd op basis van de gemiddelde 
loonkost van een bachelor verpleegkundige;

–  het financieel beheer wordt berekend op basis van de gemiddelde loonkost van een 
secretaresse;

–  het toezicht wordt niet meegerekend in de raming omdat voor deze activiteit geen 
professioneel equivalent bestaat wanneer de mantelzorger samenwoont met de 
zorgbehoevende.

11  Wanneer we kijken naar de tijd die mannen en vrouwen besteden [6], zien we dat vrouwen ‘van nature’ 
de grootste leveranciers van zorgtijd zijn, of het nu om jonge kinderen dan wel om kwetsbare ouderen 
gaat (tijdsinvestering en taakverdeling). Zij worden beschouwd (en beschouwen zichzelf vaak) als diege-
nen die worden geacht de zorgtaken op zich te nemen. Er bestaat een taakverdeling die de gender-vari-
abele versterkt (dagelijkse klussen en de meeste huishoudelijke taken komen toe aan vrouwen, de zoge-
naamde mannelijke taken en klussen die nu en dan moeten worden uitgevoerd, zoals herstellingen, zijn 
voor mannen). Mannen doen sneller de dingen die overblijven en die niet tot de intieme sfeer behoren. 
Ook de mentale belasting lijkt bij vrouwen groter te zijn.

12  Bron: Protocol 3, onderzoek 2012 aangaande projectkosten
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3.4.1 Kostprijs van de verstrekte zorg
De kostprijs van informele zorg, berekend op basis van de gemiddelde loonkost van een 
professional die deze activiteiten zou verrichten, bedraagt tussen de 620 euro per maand 
(voor mensen met ernstige functionele beperkingen en een inwonende mantelzorger) en 
1.189 euro per maand (bij zorgbehoevenden met ernstige cognitieve stoornissen maar 
zonder gedragsproblemen en met een niet-inwonende mantelzorger). De gemiddelde 
kostprijs van de zorg wordt in zeer grote mate beïnvloed door de tijd die aan IADL wordt 
besteed in het geval van niet-inwonende mantelzorgers, en door de tijd die aan de ADL 
wordt besteed in het geval van inwonende mantelzorgers.

Figuur 3.3 – Economische waarde van de hulp door mantelzorgers volgens 
type activiteiten (in euro per maand, schaal van 2014)
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3.4.2 Valorisering van het toezicht
Het is om diverse redenen moeilijker om het toezicht op ouderen in geld uit te drukken:

–  De mate waarin dergelijk toezicht noodzakelijk is, berust op een subjectieve 
perceptie en bij een identiek afhankelijkheidsprofiel kan de geraamde tijd van 
mens tot mens aanzienlijk variëren;

–  er bestaat ook geen professioneel equivalent voor dit soort activiteit wanneer de 
mantelzorger bij de zorgbehoevende inwoont. De   good-methode die werd gebruikt 
om de hulp bij ADL en IADL te valoriseren, is in dit specifieke geval dus niet 
aangewezen;

–  Tot slot bestaat het risico dat tijd tweemaal in rekening wordt gebracht, namelijk 
wanneer de mantelzorger het toezicht combineert met een andere activiteit.

De hierboven vermelde bedragen blijven dus een minimale raming, aangezien 
hierin geen rekening wordt gehouden met de tijd die naar  toezicht gaat. Dit doet zeker 
geen afbreuk aan het belang hiervan. Zonder toezicht zouden mensen met zware 
cognitieve problemen niet thuis kunnen blijven wonen. Dit blijkt overigens uit het feit 
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dat personen die met hun voornaamste mantelzorger samenwonen, gemiddeld zwaar-
dere cognitieve beperkingen ervaren  dan mensen die alleen wonen (met of zonder 
mantelzorger).

Hoofdstuk 3. Rol van mantelzorgers 
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HOOFDSTUK 4. 

DIENSTEN WAAROP EEN BEROEP WORDT GEDAAN

4.1 Samenvatting van het hoofdstuk
Gebruik van diensten om in ADL-zorgbehoeften te voorzien

–  42% van de mensen die hulp nodig hebben, kon niet rekenen op verpleeghulp in de 
maand die voorafging aan de beoordeling van het afhankelijkheidsniveau van de 
zorgbehoevende oudere. Personen met ernstige cognitieve beperkingen die in 
Wallonië wonen, krijgen in verhouding iets minder vaak thuisverpleging dan 
personen  die in Vlaanderen wonen.

–  Van de mensen die hulp nodig hebben bij  ADL, kreeg slechts 37% op regelmatige basis 
hulp van een thuisverpleegkundige. 13 Zorgbehoevenden met gedragsproblemen in 
situaties zonder inwonende mantelzorger hebben iets minder vaak thuisverpleging.

–  Ondanks de gratis toegang tot verpleegkundige hulp bij  persoonlijke hygiëne is het 
percentage mensen dat in de maand vóór de beoordeling thuisverpleging had, 
significant lager in de gemeenten met een laag mediaan fiscaal inkomen dan in de 
gemeenten met een hoog mediaan fiscaal inkomen (46% tegenover 64% in situaties 
met een inwonende mantelzorger).

–  In situaties met een inwonende mantelzorger wordt relatief weinig gebruikge-
maakt van gezinshulp (tussen 14 en 27% naargelang het afhankelijkheidsniveau) 
wanneer er geen thuisverpleging is. Dit zorgt voornamelijk bij zorgbehoevenden 
met cognitieve problemen voor een risicovolle situatie, zowel voor de mantelzorger 
die heel wat taken op zich moet nemen (IADL, hulp bij ADL, psycho-cognitieve 
ondersteuning) als voor de zorgbehoevende. Zijn of haar zorgbehoeften worden 
mogelijk niet helemaal of zelfs helemaal niet opgevangen.

–  In situaties met een niet-inwonende mantelzorger wordt vaker een beroep op 
gezinshulp gedaan dan in situaties met een inwonende mantelzorger (tussen 28 en 
45% naargelang het afhankelijkheidsniveau). Het merendeel van de personen 
zonder thuisverpleging doet ook geen beroep op gezinshulp in situaties met 
zorgbehoevenden die ernstige problemen hebben met de persoonlijke hygiëne. 
Aangezien we weten dat niet-inwonende mantelzorgers vrij weinig hulp bieden bij 
ADL, kunnen we hieruit afleiden dat een niet onbelangrijk deel van de mensen met 
een niet-inwonende mantelzorger en zonder thuisverpleging geen enkele hulp 
krijgt. Wanneer het gaat om zorgbehoevenden met gedragsproblemen, wordt in 
situaties met een niet-inwonende mantelzorger minder vaak een beroep gedaan op 
gezinshulp dan voor de andere afhankelijkheidsniveaus (35%).

–  18% tot 22% van de personen met incontinentie, ernstige problemen met ADL en die 
een niet-inwonende mantelzorger hebben, maakt geen gebruik van formele zorg 
(gezinshulp of thuisverpleging). Het percentage ligt iets hoger in de gevallen met een 
inwonende mantelzorger: tussen 25% en 27% naargelang het afhankelijkheidsniveau.

13  Minstens tweemaal per week gedurende drie maanden (waarbij de laatste maand overeenkomt met de 
maand vóór de beoordeling van het afhankelijkheidsniveau van de betrokkene).
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–  Van de zorgbehoevenden met ernstige problemen met ADL en die geen thuisver-
pleging krijgen, heeft een aanzienlijk percentage meer dan één keer per maand een 
huisarts geraadpleegd (41% tot 58%). Eén van de mogelijke factoren die kan verkla-
ren waarom in deze situaties geen thuisverpleging wordt ingeschakeld, is dat artsen 
meer aandacht hebben voor acute medische problemen dan voor persoonlijke 
hygiëne.

Gebruik van diensten om in IADL-zorgbehoeften te voorzien
74% van de mensen uit de sample doet een beroep op gezinszorg of huishoudhulp. Deze 
diensten worden door zorgbehoevenden met cognitieve stoornissen doorgaans intensie-
ver gebruikt in situaties met een niet-inwonende mantelzorger dan in situaties met een 
inwonende mantelzorger. We merken echter op dat hier minder gebruik van wordt 
gemaakt door zorgbehoevenden die in gemeenten met een laag mediaan fiscaal inko-
men wonen: niet alleen is het aantal gebruikers daar kleiner, de diensten worden er ook 
minder intens benut. Ook in dichtbevolkte zones wordt minder gebruikgemaakt van 
deze diensten. Een mogelijke verklaring is de beperktere beschikbaarheid van dit soort 
diensten in deze gemeenten.

Respijtzorg Respijtdiensten worden relatief weinig benut. Dit geldt zowel voor de 
oppasdiensten en de dagcentra als voor kortverblijven in woonzorgcentra. We stellen 
een regionaal verschil vast: meer mensen in Vlaanderen dan in Wallonië maken gebruik 
van dagcentra. Dit verschil is, weliswaar in mindere mate, ook merkbaar voor kortver-
blijven in woonzorgcentra.

Zelf doen of laten doen?
–  De kwalitatieve analyse geeft zeer duidelijk aan dat alle geïnterviewde mantelzor-

gers te weinig advies en ondersteuning krijgen van professionals uit de gezond-
heidszorg om de aangewezen zorg en diensten te vinden, de juiste stappen te 
ondernemen en advies te krijgen over de ziekte.

–  Mantelzorgers verwachten van professionals vaak advies over hoe ze zich moeten 
opstellen, en welke handelingen en verzorging de zorgbehoevende nodig heeft, 
hetzij om het dagelijks leven voor deze laatste zo draaglijk mogelijk te maken, hetzij 
om onaangepast gedrag beter te begrijpen, of  om de evolutie van de ziekte te vertra-
gen en optimaal bij te dragen tot de autonomie van de zorgbehoevende oudere. De 
huisarts lijkt niet tegemoet te kunnen komen aan deze behoefte aan begeleiding. 
Mantelzorgers die zich bekommeren om zorgbehoevenden met dementie, ver-
wachten raad om de strijd aan te binden met het oprukken van de ziekte. De visie 
van de professionele wereld – artsen of verenigingen – op bepaalde neurodegenera-
tieve aandoeningen wordt door de mantelzorgers als te fatalistisch beschouwd.

–  Om professionele hulp te kunnen inroepen, moet iemand niet alleen de mogelijk-
heden kennen, maar ook in staat zijn om te delegeren, d.w.z. de dingen voor een 
stuk los te laten en taken over te laten aan professionals. Hulp bij  persoonlijke 
hygiëne wordt door alle mantelzorgers het makkelijkst uitbesteed. Hulp bij IADL 
wordt daarentegen vaak minder gedelegeerd, omdat dit bepaalde competenties 
vereist waarvan de mantelzorgers denken dat niemand anders dan zijzelf ze bezit.

–  De weigering om hulp in te schakelen kan toe te schrijven zijn aan ontevredenheid 
over de kwaliteit van de verstrekte diensten of zorgen. Dit is bijvoorbeeld omdat bij 
de organisatie ervan geen rekening wordt gehouden met het leefritme van de 
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zorgbehoevende, of omdat er praktische problemen rijzen (bv. met het transport) 
bij mensen met ernstige functionele beperkingen.

–  Het inschakelen van professionele hulp wordt soms  ook  uitgesteld omdat de 
zorgbehoevende het moeilijk heeft om bepaalde zorgdiensten te aanvaarden. 
Gebruikmaken van professionele hulpverlening kan namelijk worden gezien als 
toegeven aan hun autonomieverlies.

4.2 Diensten waarop een beroep wordt gedaan voor ADL
Er zijn drie types van diensten waarop ouderen met ADL-zorgbehoeften een beroep 
kunnen doen:

– gezinshulp;
– verpleegkundige (of zorgkundige) die helpt met de persoonlijke hygiëne;
–  ziekenoppas: als volgt gedefinieerd in de vragenlijst: “staat in voor de comfortzorg 

(vervangen van incontinentiemateriaal, wisselen van kleren, enz.) en de persoonlij-
ke hygiëne (toilet, opfrissen, ...). De ziekenoppas vult het werk van de gezinshulp en/
of de verpleegkundige aan bij de volgende taken: hulp bij het opstaan, bij de 
maaltijden, verversen van incontinentiemateriaal, hulp bij het slapengaan.”

4.2.1  Hygiënische verzorging door thuisverpleegkundige voor mensen die 
hulp nodig hebben

De situaties waarin mensen hulp nodig hebben, worden als volgt geïdentificeerd:
–  “Gewichtsondersteunende hulp (inclusief ledematen optillen) door 1 hulpverlener, waarbij de 

persoon zelf nog minstens 50% van de subtaken uitvoert; of
–  gewichtsondersteunende hulp (inclusief ledematen optillen) door minimum 2 hulpverleners 

of gewichtsondersteunende hulp bij meer dan 50% van de subtaken; of
– activiteit wordt volledig door anderen uitgevoerd.”

Aantal personen dat ernstige problemen ondervindt bij de lichaamsverzor-
ging en in de maand voor de beoordeling van het afhankelijkheidsniveau 
thuisverpleging kreeg
58%  van de sample kon rekenen op thuisverpleging in de maand die voorafging aan de 
beoordeling van het afhankelijkheidsniveau van de oudere. Dit percentage varieert 
weinig naargelang van het afhankelijkheidsniveau (tabel nr. 7.72). Ouderen met een 
niet-inwonende mantelzorger kunnen iets meer dan gemiddeld op thuisverpleging 
rekenen wanneer ze ook cognitieve beperkingen hebben (65% en 69% voor de mensen die 
ook gedragsproblemen hebben).

In de bestudeerde sample moet 42% van de mensen die problemen hebben met de ver-
zorging van de lichaamshygiëne, het zonder thuisverpleging stellen. Een aantal van hen 
zou hulp krijgen van een naaste en een ander deel krijgt helemaal geen hulp. Voor de 
mantelzorgers kan dit om verschillende redenen voor een belangrijke belasting zorgen:

–  Voor niet-inwonende mantelzorgers – voor het merendeel kinderen van de zorgbe-
hoevende – kan helpen bij de hygiënische zorg emotioneel belastend zijn, omdat ze 
op die manier met de intimiteit van hun ouders worden geconfronteerd. Ook voor 
de zorgbehoevenden zelf kan dit een zware dobber zijn. Bovendien kan dit soort 
zorgen niet zo makkelijk worden uitgesteld als een andere activiteit: dit vereist een 
regelmatige beschikbaarheid van de mantelzorger. Dit kan leiden tot problemen op 
het vlak van tijdsbesteding. De kwalitatieve analyse bevestigt deze verklaringen. 
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Niet alleen willen mantelzorgers-kinderen niet helpen bij de hygiënische verzor-
ging om redenen die verband houden met schaamte en intimiteit, bovendien gaat 
het om activiteiten die niet kunnen worden uitgesteld. Zij vragen een intensievere 
aanwezigheid.

–  Van de inwonende mantelzorgers is 53% ouder dan 70 jaar. 52% van hen zijn 
vrouwen. De fysieke til- en transferhandelingen kunnen voor hen te zwaar zijn.

Wanneer we naar de regionale verschillen kijken, zien we dat mensen met ernstige 
cognitieve stoornissen in Wallonië in verhouding iets minder vaak op thuisverpleging 
kunnen rekenen (tabel nr. 7.74, tussen 56% en 58% – statistisch significant) dan mensen 
die in Vlaanderen wonen (64% à 66%). De sample voor Brussel is te klein om de resultaten 
te kunnen interpreteren (minder dan 40 mensen voor de 3 afhankelijkheidsprofielen). 
In ieder geval wordt er significant minder gebruikgemaakt van thuisverpleging dan in 
de twee andere regio’s.

Aantal personen dat op regelmatige basis verpleegkundige hulp bij de hygië-
nische verzorging krijgt, d.w.z. minstens 2 keer per week in de maand die 
voorafging aan de beoordeling van de functionele status van de oudere

37% van de personen in de sample die bij de persoonlijke hygiëne heel wat hulp nodig 
hebben, kreeg op regelmatige basis verpleegkundige hulp. 14 Dit percentage verschilt niet 
veel naargelang de mantelzorger bij de zorgbehoevende inwoont of niet (tabel nr. 7.73).

–  Is er sprake van een inwonende mantelzorger, dan verandert het percentage 
personen dat regelmatig verpleegkundige hulp bij de persoonlijke hygiëne krijgt 
niet gevoelig wanneer de zorgbehoevende oudere ook cognitieve stoornissen heeft 
(van 41% naar 43%). Hieruit kunnen we afleiden dat bij de 58% die geen thuisverple-
ging krijgt, een zeker aantal inwonende mantelzorgers voor dit soort zorg instaat. 
Aangezien we weten dat het zwaarder kan zijn om mensen met cognitieve stoornis-
sen bij dit soort taken te helpen, bestaat er een significant risico op overbelasting 
voor de mantelzorger, en op mishandeling voor de zorgbehoevende.

–  Is er sprake van een niet-inwonende mantelzorger, dan zien we dat zorgbehoevende 
ouderen vaker op regelmatige basis thuisverpleging krijgen wanneer ze met 
cognitieve stoornissen kampen (41%) dan wanneer er geen cognitieve problemen 
zijn (31%). Bij gedragsproblemen daarentegen ligt het percentage van de mensen die 
op regelmatige basis thuisverpleging krijgen, iets minder hoog (36%). De geïnter-
viewde niet-inwonende mantelzorgers  gaven hiervoor uiteenlopende redenen op. 
Ze voelen soms een sociale gêne die ingegeven wordt door de angst voor sociale 
uitsluiting (bijvoorbeeld buren die hen de rug toekeren).

–  Alleenwonenden maken minder vaak gebruik van thuisverpleging dan zorgbehoe-
venden met een mantelzorger: slechts 24% van de personen met functionele 
problemen maar zonder cognitieve beperkingen en 33% van de mensen die hulp bij  
persoonlijke hygiëne nodig hebben en bovendien cognitieve stoornissen hebben, en 
slechts 17% van de personen met gedragsproblemen (maar de sample is klein om 
duidelijke conclusies te kunnen trekken).

14  Minstens twee keer per week gedurende drie maanden (waarbij de laatste maand overeenkomt met de 
maand vóór de beoordeling van de betrokkene).
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We stellen vast dat mensen met gedragsproblemen minder vaak op hygiënische zorg 
door een thuisverpleegkundige kunnen rekenen wanneer ze geen mantelzorger hebben 
of wanneer hun mantelzorger niet bij hen inwoont.

Kijken we naar de sociaaleconomische status, dan stellen we vast dat het aantal 
mensen dat problemen ondervindt bij de verzorging van de persoonlijke hygiëne en 
hiervoor op thuisverpleging kan rekenen, toeneemt naarmate het mediaan fiscaal 
inkomen van hun woongemeente hoger is (tabel nr. 7.75). Deze toename is statistisch 
significant tussen de drie fiscale inkomensniveaus die per kwartiel gedefinieerd zijn in 
situaties met een inwonende mantelzorger. Van de mensen die in een gemeente met een 
laag mediaan fiscaal inkomen wonen en een inwonende mantelzorger hebben, kan een 
kleiner percentage op verpleegkundige hulp bij de hygiënische zorg rekenen. Aangezien 
het fiscaal inkomen per gemeente een proxy of benadering is voor de individuele 
sociaaleconomische status, kunnen we hieruit afleiden dat het effect van het sociaaleco-
nomisch niveau nog belangrijker zou zijn indien dit op individueel niveau zou kunnen 
worden getest. Dit effect werd ook vastgesteld wanneer de mantelzorgers niet bij de 
zorgbehoevende oudere inwonen, maar in mindere mate (het verschil was statistisch 
bijna significant) wanneer de zorgbehoevende in een gemeente woont waar het mediaan 
fiscaal inkomen lager is dan het eerste kwartiel in vergelijking tot de twee andere 
kwartielen.

Met betrekking tot de bevolkingsdichtheid van de woonplaats van de zorgbehoeven-
de zien we dat het aantal personen dat problemen ondervindt bij de hygiënische verzor-
ging en hiervoor op thuisverpleging kan rekenen, lichtjes lager ligt in dichtbevolkte 
zones dan in gemengde woonzones. Het verschil is echter statistisch niet significant 
(tabel nr. 7.76).

4.2.2 Aantal personen dat een beroep doet op gezinszorg
Een andere vorm van formele zorg is de gezinszorg of -hulp. Mensen die heel wat hulp 
nodig hebben om zich te kunnen wassen en die geen thuisverpleging krijgen, kunnen 
voor hun persoonlijke hygiëne een beroep doen op een gezinshulp. Dit soort diensten 
heeft echter een ander statuut dan de verpleegkundige hulp en is financieel minder 
toegankelijk. Tot deze sector behoren namelijk zeer diverse organisaties met elk een 
eigen maatschappelijk doel: ziekenfondsen, OCMW’s, thuiszorgorganisaties en ook 
bedrijven met winstoogmerk die actief zijn op de markt voor persoonlijke dienstverle-
ning.

Wanneer we de volledige sample bekijken, zien we dat er relatief weinig gebruik 
wordt gemaakt van gezinshulp: 28% deed een beroep op gezinshulp in de week vóór de 
dag waarop de bevraging plaatsvond (tabel nr. 7.79). Bij de mensen die ernstige moeilijk-
heden ondervinden bij  ADL – de drie hoogste niveaus dus – bedraagt het percentage 
tussen de 21% (in situaties met inwonende mantelzorgers) en 54% (alleenstaanden met 
zowel functionele als cognitieve beperkingen en gedragsproblemen).

Het percentage gebruikers ligt hoger bij zorgbehoevenden met cognitieve proble-
men. Het verschil is vooral uitgesproken in situaties met een niet-inwonende mantelzor-
ger (29% voor mensen met functionele beperkingen en 47% voor mensen met cognitieve 
stoornissen).
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Gebruik van gezinszorg door mensen die hulp nodig hebben en in de voor-
gaande maand geen thuisverpleging kregen: 27% van deze mensen krijgt gezins-
hulp (tabel nr. 7.78).

In situaties met een inwonende mantelzorger kunnen kwetsbare ouderen 
minder vaak op gezinszorg rekenen dan andere mensen (met een niet-inwonende 
mantelzorger of zonder mantelzorger). Dit kan twee zaken betekenen: ofwel neemt het 
merendeel van de inwonende mantelzorgers, wanneer er geen thuisverpleging is, een 
deel van de hygiënische zorg op zich, aangezien slechts in vrij beperkte mate gebruik 
wordt gemaakt van gezinshulp (14% à 27% gebruikers), ofwel wordt onvoldoende aan 
deze zorgbehoefte tegemoetgekomen. Over het algemeen houden deze situaties een 
bijzonder risico in door de hoge leeftijd van de mantelzorgers. Zij worden bijzonder 
zwaar belast wanneer ze  ADL-zorg, de verantwoordelijkheid voor de IADL en de 
psycho-cognitieve ondersteuning van de zorgbehoevende op zich moeten nemen. De 
meeste mantelzorgers in deze situatie kunnen niet op de steun van een andere mantel-
zorger rekenen (56%).

In situaties met een niet-inwonende mantelzorger doen mensen die geen 
hygiënische zorg door een thuisverpleegkundige krijgen, doorgaans vaker een beroep op 
gezinszorg dan in situaties met een inwonende mantelzorger. Het aantal gebruikers 
stijgt gevoelig tussen het niveau ‘functionele beperkingen’ (28%) en het niveau ‘functio-
nele beperkingen en cognitieve stoornissen’ (45%). Personen met gedragsproblemen 
doen minder vaak een beroep op gezinshulp (35%), net zoals in situaties met een inwo-
nende mantelzorger. De geïnterviewde mantelzorgers die zorgbehoevenden met 
cognitieve stoornissen bijstaan, verklaarden dat ze bang waren om het toezicht aan een 
gezinshulp over te laten omdat het moeilijk is om met eventueel ongepast gedrag om te 
gaan. We kunnen hieruit afleiden dat een zeker percentage zorgbehoevenden die geen 
hygiënische zorg door een thuisverpleegkundige krijgen, het zonder hulp moet stellen 
terwijl deze mensen hier wel degelijk nood aan hebben. De niet-inwonende mantelzor-
gers helpen hen namelijk niet erg vaak met de verzorging van hun persoonlijke hygiëne 
(zie deel 3.3.2). Een belangrijk percentage van de mensen die problemen ondervinden 
met hun persoonlijke hygiëne, zou helemaal geen hulp krijgen.

4.2.3  Aantal personen dat hulp bij hygiënische zorg nodig heeft en gebruik-
maakt van ziekenoppasdiensten 

De oppasdienst wordt in de vragenlijst als volgt gedefinieerd: “Staat in voor de 
comfortzorg (vervangen van incontinentiemateriaal, wisselen van kleren, enz.) en de persoonlijke 
hygiëne (toilet, opfrissen, ...). De ziekenoppas vult het werk van de gezinshulp en/of de verpleeg-
kundige aan bij de volgende taken: hulp bij het opstaan, bij de maaltijden, verversen van inconti-
nentiemateriaal, hulp bij het slapengaan.” Slechts weinig mensen die het zonder formele 
zorg moeten stellen op het vlak van persoonlijke hygiëne, doen een beroep op een 
oppasdienst (tabel nr. 7.88). Deze diensten worden voornamelijk en in zeer geringe mate 
gebruikt in situaties met een (al dan niet inwonende) mantelzorger die instaat voor een 
zorgbehoevende met functionele en cognitieve beperkingen maar zonder gedragspro-
blemen. Het percentage gebruikers bedraagt respectievelijk 4% (situaties met niet-inwo-
nende mantelzorger) en 5,8% (met inwonende mantelzorger), wat neerkomt op 17 
personen die een beroep deden op een ziekenoppas. Gemiddeld maakten zij over een 
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periode van een maand gedurende 11,2 uur gebruik van deze diensten. Het gaat dus om 
hulp die heel af en toe wordt ingeschakeld en die in geen geval kan tegemoetkomen aan 
een regelmatige zorgbehoefte op het vlak van hygiënische zorg.

4.2.4 Bijzonder geval van personen die ook incontinentieproblemen hebben
De BelRAI Home Care-tool beoordeelt incontinentie op basis van twee vragen over de 
urine- of ontlastingscontinentie. Mensen worden geacht ernstige incontinentieproble-
men te hebben wanneer de volgende vakjes worden aangekruist:

- Incontinentievoorvallen (minder vaak dan dagelijks)
- Dagelijks incontinent, maar nog enige beheersing
- Geen beheersing 
Van de volledige sample is 21% van de zorgbehoevenden minstens één keer per dag 

incontinent. 80% van hen heeft hulp nodig bij de persoonlijke hygiëne, en 24% van deze 
mensen moet het zonder enige formele zorg stellen. We zien in deze groep:

–  Voor het merendeel situaties met een inwonende mantelzorger (56%). De meeste 
van deze mantelzorgers zijn vrouwen (53%).

–  In 10% van deze situaties zorgt de mantelzorger niet alleen voor het incontinentie-
beheer en de persoonlijke hygiëne van de zorgbehoevende, maar vangt hij of zij ook 
diens ernstige cognitieve beperkingen op.

In situaties met een niet-inwonende mantelzorger varieert het percentage mensen 
zonder enige formele zorg (thuisverpleging of gezinshulp) op het vlak van persoonlijke 
hygiëne van 22% wanneer de oudere geen ernstige cognitieve beperkingen heeft tot 18% 
wanneer de oudere ernstige cognitieve stoornissen ondervindt (tabel nr. 7.80). In 
situaties met inwonende mantelzorgers schommelt dit cijfer tussen 27% en 25% bij 
cognitieve stoornissen.

De mantelzorgers van 75 jaar of ouder die voor incontinente personen instaan, 
wonen voor het merendeel in bij hun zorgbehoevende (slechts 4 niet-inwonende mantel-
zorgers). Van deze zorgbehoevenden met functionele beperkingen krijgt de groep zonder 
cognitieve beperkingen veel minder vaak formele zorg dan de groep met cognitieve 
stoornissen (69% tegenover 83%). 31% van de incontinente personen met ernstige 
functionele problemen die een bejaarde mantelzorger hebben, moet het dus zonder 
formele zorg stellen (tabel nr. 7.81). Het opsporen van de behoefte aan formele zorg blijft 
een groot probleem wanneer de mantelzorgers oud zijn. Van de mensen die ook nog eens 
met cognitieve problemen kampen, moet een minder hoog percentage het zonder enige 
formele zorg stellen, maar ook hun aantal blijft aanzienlijk (17%). Deze situatie houdt 
een bijzonder risico in voor de oudere mantelzorger bij wie de verantwoordelijkheid voor 
alle taken terechtkomt: psycho-cognitieve zorg verlenen, helpen bij de persoonlijke hygi-
ene van de incontinente persoon en instaan voor de instrumentele activiteiten van het 
dagelijks leven.

4.2.5  Raadpleging van een huisarts door personen die hulp bij hygiënische 
zorg nodig hebben 

Huisartsen zouden een belangrijke functie kunnen vervullen om mensen op weg te 
helpen naar deze diensten (met name inzake hygiënische verzorging). Van de mensen 
die geen thuisverpleging krijgen en zich niet alleen kunnen wassen, raadpleegde 41% tot 
58% meer dan één keer per maand de huisarts tijdens het jaar ervoor.
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Figuur 4.1– Aandeel personen met nood aan hulp voor lichaamsverzorging die 
geen verpleegkundige hygiënische hulp kregen (in de maand voorafgaand aan 
de bevraging), in relatie tot het aantal contacten met hun huisarts (in de 12 
maanden voorafgaand aan de bevraging)
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Van de personen die niet alleen incontinentieproblemen hebben maar ook ernstige 
moeilijkheden ondervinden bij de lichaamsverzorging, en die het zonder thuisverple-
ging moeten stellen, raadpleegde een relatief hoog percentage meer dan één keer per 
maand de huisarts: 46% tot 59%. In deze gevallen is de thuisverpleging nog belangrijker 
omdat de zorgbehoefte groot is.

Figuur 4.2 – Aandeel incontinente personen met nood aan hulp voor li-
chaamsverzorging die geen verpleegkundige hygiënische hulp kregen (in de 
maand voorafgaand aan de bevraging), in relatie tot het aantal contacten met 
hun huisarts (in de 6 maanden voorafgaand aan de bevraging)
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Verschillende factoren kunnen verklaren waarom er geen thuisverpleging ingescha-
keld wordt: het niet opsporen van het probleem, de eventuele weigering door de betrok-
kene en/of de mantelzorger, of een weigering naderhand (de thuisverpleging ging op een 
bepaald moment van start maar werd niet voortgezet) om redenen die verband houden 
met de kwaliteit van de dienstverlening, het personeelsverloop of praktische zaken zoals 
het tijdstip waarop de thuisverpleging langskwam.
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4.3 Diensten waarop een beroep wordt gedaan voor IADL
Inwonende mantelzorgers worden verondersteld in mindere mate een beroep te doen op 
de zorgdiensten (gezinszorg of huishoudhulp). Bepaalde instrumentele activiteiten van 
het dagelijks leven vertonen namelijk de kenmerken van een publiek goed. 15 Dit 
betekent dat zowel de inwonende mantelzorger als de zorgbehoevende er de voordelen 
van ondervinden. Bovendien moeten deze taken sowieso worden uitgevoerd – zelfs 
indien de zorgbehoevende er niet zou zijn – want ook indien de mantelzorger alleen zou 
wonen, zou hij al deze taken moeten uitvoeren. De diensten van een gezinshulp of 
huishoudhulp komen dus veeleer neer op het ontlasten van de inwonende mantelzorger, 
aangezien ze niet rechtstreeks aan een bijzondere zorgbehoefte van de zorgbehoevende 
tegemoetkomen. Toch blijkt uit de kwalitatieve analyse dat het regelmatig inschakelen 
van een gezinshulp of een huishoudhulp een belangrijke verlichting kan zijn voor 
mantelzorgers van wie een grotere beschikbaarheid wordt verwacht omdat ze mensen 
met een hoog afhankelijkheidsniveau bijstaan.

4.3.1 Inschakelen van gezinszorg of huishoudhulp
Vrij veel mensen doen een beroep op dit soort diensten: maar liefst 74% van de hele 
sample, waarbij huishoudhulp vaker gebruikt wordt dan gezinszorg. Het aantal gebrui-
kers neemt toe naarmate het afhankelijkheidsniveau stijgt, maar de verschillen zijn niet 
erg groot (tabel nr. 7.82). Inwonende mantelzorgers doen minder vaak een beroep op 
gezinszorg dan niet-inwonende mantelzorgers (statistisch significant verschil): het 
percentage schommelt tussen 63% voor zorgbehoevenden met gedragsproblemen en 
69% bij personen met cognitieve problemen. Bij de niet-inwonende mantelzorgers 
schommelt dit cijfer tussen 77% en 88% (zorgbehoevenden met gedragsproblemen). Bij 
ouderen met gedragsproblemen wordt vaker een beroep op deze diensten gedaan 
wanneer zij een niet-inwonende mantelzorger hebben, en minder vaak wanneer zij een 
inwonende mantelzorger hebben (69% bij cognitieve stoornissen en 63% bij gedragspro-
blemen). We zouden dit verschil kunnen verklaren door de grotere noodzaak om dit 
soort diensten in te schakelen. De zorgbehoeften van deze mensen nemen toe wanneer 
zij alleen wonen. Deze tendens wordt ook bevestigd voor de ouderen zonder mantelzor-
ger: 92% kan op de diensten van een gezins- of huishoudhulp rekenen.

De intensiteit waarmee gebruik wordt gemaakt van een gezinshulp en/of huishoud-
hulp, neemt toe in functie van het afhankelijkheidsniveau. Een uitzondering hierop 
vormen de zorgbehoevenden met gedragsproblemen (tabel nr. 7.83). De gebruiksintensiteit 
onder de gebruikers verschilt naargelang het aanwezigheidsniveau van de mantelzorger 
wanneer de zorgbehoevende cognitieve problemen heeft . Het aantal uren stijgt wanneer 
de mantelzorger niet bij de zorgbehoevende inwoont (12,5 uur bij cognitieve stoornissen). 
De belangrijke toename van de intensiteit in dit bijzondere geval toont zonder twijfel dat 
er ook iemand aanwezig dient te zijn buiten de uren die nodig zijn voor het uitvoeren van 
de instrumentele activiteiten. De geïnterviewde mantelzorgers die voor een zorgbehoeven-
de met cognitieve beperkingen zorgen, doen inderdaad ook een beroep op de gezinszorg 
om tijdens de dag toezicht te houden wanneer zij niet-inwonend zijn. Toezicht houden is 
minder nodig indien er  inwonende mantelzorgers zijn en wordt niet als een behoefte 
ervaren door de mensen die geen mantelzorger hebben. De gebruiksintensiteit in situaties 

15  Een publiek goed heeft twee kenmerken: iemands gebruik ervan belet niet dat iemand anders er gebruik 
van maakt (geen toe-eigening) en het is onmogelijk om het gebruik te beperken. Huishoudelijke taken 
zijn een voorbeeld van een publiek goed voor huisgenoten, zie deel 3.4
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met een niet-inwonende mantelzorger wijst op de nood aan dit soort diensten bij mensen 
met cognitieve problemen die alleen wonen (met of zonder niet-inwonende mantelzorger).

Naargelang de sociaaleconomische status varieert het aantal personen dat een 
beroep doet op gezinszorg of huishoudhulp, significant. Wanneer het mediaan fiscaal 
inkomen lager is dan het eerste kwartiel van alle gemeenten samen, ligt het percentage 
lager (tabel nr. 7.84). We zien een statistisch significant verschil in de situaties met een 
niet-inwonende mantelzorger. 28% van de niet-inwonende mantelzorgers moet het 
zonder gezinszorg of huishoudhulp stellen wanneer de zorgbehoevende in een gemeente 
van type 1 woont (mediaan inkomen van de gemeente is kleiner of gelijk aan dat van de 
25% gemeenten met de laagste mediane inkomens). Slechts 15% van de mensen met een 
niet-inwonende mantelzorger die in de gemeenten met de hoogste mediane inkomens 
wonen (hoger dan in 75% van de gemeenten) maakt geen gebruik van dit soort diensten. 
Het verschil tussen de gemeenten is groot en het vastgestelde verschil in gebruik zou 
zonder twijfel nog groter zijn als we met een individuele variabele zouden werken. 
Willemse (2016) [36] komt tot dezelfde vaststelling met betrekking tot de soms proble-
matische financiële toegankelijkheid van zorgdiensten, in het bijzonder voor mensen 
met grote medische kosten. Vooral bij mensen met ernstige functionele beperkingen 
zou het probleem van de financiële toegankelijkheid van diensten voor gezinshulp of 
huishoudhulp van nabij moeten worden onderzocht. We kunnen namelijk zien hoe 
belangrijk het gebruik van deze diensten is voor de verschillende afhankelijkheidsni-
veaus. Wanneer het afhankelijkheidsniveau stijgt en er geen inwonende mantelzorger 
is, wordt veelvuldig een beroep gedaan op deze diensten. Mensen zonder inwonende 
mantelzorger of die alleen wonen, zouden tot dit soort diensten toegang moeten 
kunnen krijgen zonder dat financiële bekommernissen hen zouden mogen beletten om 
ze te gebruiken, of hun gebruik ervan zouden mogen beperken.

Mensen met ernstige functionele beperkingen en/of ernstige cognitieve stoornissen 
die een beroep doen op gezinshulp of huishoudhulp en die in de gemeenten met het 
laagste mediaan fiscaal inkomen wonen (25% van de gemeenten), maken gemiddeld 
minder gebruik van deze hulp (statistisch significant verschil) dan de mensen die in de 
gemeenten met het hoogste mediaan fiscaal inkomen wonen (tabel nr. 7.85). Het verschil 
tussen deze twee types van gemeenten bedraagt gemiddeld 3,2 uur per week in situaties 
met een niet-inwonende mantelzorger, 1,3 uur in situaties met een inwonende mantel-
zorgers en 2 uur in situaties zonder mantelzorger.

Het aantal personen met ernstige functionele beperkingen, al dan niet in combinatie 
met significante cognitieve stoornissen, dat gebruikmaakt van gezinszorg of huishoud-
hulp verschilt naargelang de bevolkingsdichtheid van de woonplaats. Zowel in 
situaties met een niet-inwonende mantelzorger als in situaties met een inwonende 
mantelzorger (tabel nr. 7.86) is het percentage lager (statistisch significant verschil) in 
gemeenten die in een dichtbevolkte zone gelegen zijn (ongeacht de woonplaats van de 
mantelzorger): 78% gebruikers met een niet-inwonende mantelzorger in een dichtbe-
volkte zone tegenover 84% in een gemengde woonzone.

4.3.2 Gebruik van thuisbezorgde maaltijden
20% van de sample doet een beroep op diensten die maaltijden aan huis bezorgen. Het 
aantal mensen dat gebruikmaakt van thuisbezorgde maaltijden hangt af van het aanwe-
zigheidsniveau van de mantelzorger (statistisch significant): het percentage gebruikers 
neemt af naarmate het aanwezigheidsniveau van de mantelzorger stijgt (tabel nr. 7.87).
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4.4 Respijtzorg

4.4.1 Ziekenoppas
Er wordt vaker een ziekenoppasdienst ingeschakeld voor mensen met cognitieve 
stoornissen, al blijft het gebruik altijd vrij beperkt (tabel nr. 7.88):

–  Wanneer de problemen nog relatief beperkt zijn maar toch een beperking inhou-
den voor  IADL, zien we 4,3% gebruikers in situaties met een inwonende mantelzor-
ger.

–  Dit percentage stijgt tot 8% bij mensen met ernstige cognitieve stoornissen. In 
situaties met een niet-inwonende mantelzorger wordt minder gebruikgemaakt van 
de oppasdienst dan in situaties met een inwonende mantelzorger. Dit is zonder 
twijfel te verklaren doordat het afhankelijkheidsniveau gemiddeld hoger is in 
situaties met een inwonende mantelzorger en doordat de behoefte om er even 
tussenuit te kunnen zich sterker laat voelen bij inwonende mantelzorgers.

Tijdens de interviews in het kader van de kwalitatieve studie bleek dat de mantelzor-
gers in de meeste gevallen via het ziekenfonds een beroep doen op de oppasdiensten. 
Pieter (73 jaar) doet dit bijvoorbeeld regelmatig. Om de twee weken bezoekt hij een 
tentoonstelling voor moderne kunst. Hij schakelt dan ‘iemand van het ziekenfonds’ in 
(een ziekenoppas) die hij 9 euro per uur betaalt. Zo is Rita niet de hele dag alleen thuis en 
bovendien verricht de ziekenoppas een aantal huishoudelijke taken, zoals strijken. 
Pieter: “Ik kan bijna niet weg, dus hebben we een keer per 14 dagen een bejaardenhulp van de 
mutualiteit en die komt voornamelijk strijken. En dan komt mijn schoonzus ook, dan kan ik een 
dag weg.”

4.4.2 Dagcentra
Meer gebruikers met een inwonende mantelzorger maken gebruik van dit soort 
diensten 16 (tabel nr.7.89). Het percentage zorgbehoevende ouderen dat een beroep doet 
op dagcentra is lager in situaties met een niet-inwonende mantelzorger en haast gelijk 
aan nul in situaties zonder mantelzorger. Over het algemeen wordt echter weinig 
gebruikgemaakt van dagcentra. De personen die er in verhouding het meest gebruik van 
maakt, zijn ouderen met gedragsproblemen die een inwonende mantelzorger hebben 
(14%).

Het percentage gebruikers in de 6 maanden die aan de beoordeling voorafgaan, ligt 
bij mensen met ernstige cognitieve stoornissen veel hoger in Vlaanderen dan in 
Wallonië (tabel nr. 7.90). In Brussel is het percentage gebruikers hoog bij personen met 
gedragsproblemen die geen mantelzorger hebben (20%), maar de sample is zeer klein (6 
mensen in deze groep).

4.4.3 Kortverblijf in woonzorgcentra
5,4% van de ouderen uit de sample deed een beroep op de kortverblijven in woonzorgcen-
tra (gedurende minder dan 90 opeenvolgende dagen) in de 6 maanden die voorafgingen 
aan de beoordeling van de oudere (tabel nr. 7.91). Het aantal gebruikers stijgt wanneer er 
een mantelzorger is, maar er is geen verschil tussen situaties met een niet-inwonende 
mantelzorger en situaties met een inwonende mantelzorger.

16  Voor de respijtdiensten die door het RIZIV worden terugbetaald, werd gebruikgemaakt van de databank 
die de gegevens van de BelRAI Home Care-tool en de gegevens inzake terugbetaalde gezondheidszorgen 
bevat (tabel nr. 7.1)
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In verhouding verbleven meer mensen in Vlaanderen dan in Wallonië al minstens 
één keer tijdelijk in een woonzorgcentrum (tabel nr. 7.92). In Brussel is dit percentage 
veel kleiner maar de sample is te klein om er conclusies uit te trekken.

Er bestaan nog meer soorten respijtdiensten, maar het gebruik ervan werd in dit 
onderzoek niet bestudeerd. Bovendien worden bepaalde formele diensten binnen een 
gegeven context soms voor diverse doeleinden gebruikt. Dat is met name het geval voor 
de gezinshulp die een heleboel diensten verstrekt en zowel hulp biedt bij instrumentele 
en elementaire activiteiten van het dagelijks leven als toezicht houdt. Dit soort dienst 
zorgt voor een voldoende lange aanwezigheid om voor een moment van respijt te zorgen, 
in het bijzonder voor de inwonende mantelzorger die even niet thuis hoeft te blijven.

 4.5  Zelf doen of laten doen: inschakelen, uitstellen en weigeren van for-
mele zorg door de geïnterviewde mantelzorgers

4.5.1 Advies en informatie: ondersteuning van de mantelzorger
De kwalitatieve analyse geeft zeer duidelijk aan dat alle geïnterviewde mantelzorgers te 
weinig advies en ondersteuning krijgen van professionals in de gezondheidszorg om de 
aangewezen zorg en diensten te vinden, de juiste stappen te ondernemen en advies te 
krijgen over de ziekte. Deze vaststelling bevestigt de resultaten van de studie die het 
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in 2014 uitvoerde [1, 36]. 
Mantelzorgers belanden in een onbekende wereld – die van het verlies van autonomie 
– waarin ze hun weg moeten leren vinden terwijl ze door de afhankelijkheid van de 
zorgbehoevende oudere een heuse emotionele schok te verwerken krijgen. Al te vaak 
ontbreekt het hen op hun zoektocht naar zorg en de opeenvolgende aanpassingen ervan 
aan een referentiepersoon die hen begeleidt, adviseert, informeert en ondersteunt. De 
geïnterviewde mantelzorgers verwachten van hun huisarts, die zich tot zijn medische 
rol lijkt te beperken, dat hij hun advies geeft.

Zo kreeg Daniel (die een kapsalon heeft) vooral advies van een klant die in dezelfde 
situatie zit (zijn echtgenote had ook multiple sclerose): “Voor de verzorging moet ik zeggen 
dat ik veel hulp kreeg van die man die daar in de Maas gesprongen is (zijn echtgenote had er een 
eind aan gemaakt omdat ze de ziekte niet meer verdroeg en hij heeft het niet overleefd). Er werd 
regelmatig over gepraat omdat het één van mijn klanten was. Hij informeerde geregeld naar mijn 
vrouw en uiteindelijk zijn de 2 vrouwen vriendinnen geworden. Wel, ik heb in het begin veel goede 
raad van hem gekregen. Buiten die hulp moest ik het alleen redden. Maar van die man heb ik heel 
veel goeie tips gekregen. Hij zei bijvoorbeeld dat ik me moest aansluiten bij de MS Liga in M. bij 
Solange. [...] Solange is dan op een dag langsgekomen en heeft ons uitgelegd ‘voilà, als MS-patiën-
te hebt u recht op dit en op dat.’ Al die dingen wisten wij niet. Ze zei ons ook dat we haar maar 
moesten opbellen als we vragen hadden. Dat ze dan langs zou komen of bellen of zo. En ik moet 
zeggen, het is de hele tijd Solange van de MS Liga geweest die ons heeft geholpen op ons traject.” 
Daniel ( 63 jaar)

In het geval van Valérie was het, na de diagnose van de neuroloog, de Alzheimer Liga 
die haar officieel aanspreekpunt werd. De Liga verwees haar door naar het OCMW waar 
een coördinatrice zorgde voor de gezinszorg (elke weekdag, niet in het weekend) en een 
psychologe (tweemaal per week) die bij haar moeder aan huis komt. Het was echter een 
collega van Valérie die haar tips gaf over hoe ze met het onaangepaste gedrag van haar 
moeder moest omgaan. De grootmoeder van deze collega leed namelijk ook aan Alzhei-
mer. Valérie zocht ook heel wat informatie op het internet en in boeken. Ze vindt dat ze 
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niet echt informatie heeft gekregen die haar hielp. Zo kreeg ze van de Liga een brochure 
die haar niet helpt bij het begeleiden van de zieke: “Neen, … helemaal niets. Ik kreeg wel een 
brochure, met wat rudimentaire informatie. De patiënten worden bedlegerig en daarna gaan ze 
naar een woonzorgcentrum en daarna worden ze … Maar ze spreken niet over bepaalde angsten 
of over hoe je je moet gedragen om hen te helpen … Nee, daarover heb ik geen informatie gekre-
gen.” Valérie vindt dat er “op medisch niveau om te beginnen al geen structuur is … dus ik heb 
de indruk dat ik door mijn manier van doen de mensen soms verras. Ook de psycholoog en de arts 
zijn verrast wanneer ik zeg dat ik hippotherapie doe. … Ik heb al foto’s getoond omdat ze me niet 
geloofden.” (Valérie brengt haar moeder er elke dinsdag naartoe.) Valérie (43 jaar)

Antony onderstreept in zijn getuigenis hoe moeilijk het is om een weg te vinden 
tussen alle verschillende gesprekspartners die elk op hun eigen niveau werken. Dit zorgt 
voor verwarring en de mantelzorger krijgt het gevoel helemaal alleen te staan: “Want 
zelfs bij het ziekenfonds – en zij zijn toch de eersten die weten dat iemand een handicap heeft want 
ze hebben het formulier ‘zware ziekte’ en de hele rimram opgestuurd … Maar ze zeggen niet ‘het 
zou nuttig zijn dat u contact opneemt met de sociaal assistente’. Niemand zegt je dat je daar of 
daar naartoe moet. Je moet het allemaal zelf doen. Zelfs de sociaal assistente en het ziekenfonds, 
… ik ben het die met hen een afspraak moet maken. Je wordt helemaal aan je lot overgelaten [...] en 
wat nog het ergst van allemaal is – ik zeg de dingen zoals ze zijn – dat is het gebrek aan menselijk-
heid bij de staat en bij al die officiële diensten. Dat is bijzonder ontmoedigend. Ik begrijp dat 
mensen die geen enkele opleiding hebben, volledig verloren lopen.” Antony (73 jaar) 

Zijn mening sluit aan bij wat de meesten van de geïnterviewde mantelzorgers 
vinden: “Wat ik hun nog het meest verwijt, wanneer het gaat om mensen met een handicap, is 
het gebrek aan communicatie en informatie voor de patiënt. Ook in het ziekenhuis wanneer de 
ziekte wordt ontdekt. Akkoord, ik weet wel dat een arts geen sociaal assistent is maar dat hij dan 
zegt ‘u doet er goed aan om een sociaal assistent op te zoeken die u op de hoogte brengt van alles 
waar u eventueel recht op hebt.’ Neen, ze laten je aan je lot over. Je moet je plan trekken. Ik kan 
het niet anders zeggen.” Hiermee vat hij samen wat velen van de geïnterviewde mantelzor-
gers ervaren. Antony (73 jaar)

Joanna, die nog professioneel actief is (arts en universiteitsprofessor), moest heel wat 
tijd besteden aan de zoektocht naar informatie omdat die niet gecentraliseerd is. “Dus 
ben ik  beginnen kijken wat mogelijk was en ik moet eerlijk zeggen, ik moet dat dus allemaal zelf 
uitzoeken hé, er is geen enkele organisatie die u zegt, ga daar eens of…, want zelfs de sociale dienst 
van de mutualiteiten geeft hier zeer fragmentarische informatie en je moet eigenlijk alles zelf 
uitzoeken hé. Ok, je komt er wel achter op den duur... dus dat is volgens mij één van de zeer zware 
knelpunten, dat is dat mensen die een bepaalde diagnose krijgen, die zouden veel beter omkaderd 
moeten worden, wat informatie betreft, naar de mogelijkheden om geholpen te worden. De sociale 
informatie is nul.” Joanna (70 jaar)

Dit gebrek aan informatie kan nadelig zijn voor de zorgbehoevenden. Mantelzorgers 
lijken veel te weinig informatie te hebben over het bestaan van de tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden (THAB). Uit de interviews met de mantelzorgers blijkt dat professio-
nals hier zelden spontaan over beginnen. En wanneer mantelzorgers wel een aanvraag 
voor een tegemoetkoming hebben ingediend, denken ze er vaak niet aan om een nieuwe 
beoordeling van het autonomieverlies aan te vragen bij elke nieuwe fase van de ziekte. 
Valérie hoorde pas over het bestaan van de THAB zes maanden nadat bij haar moeder 
alzheimer werd vastgesteld. Ze legt – niet zonder een zekere woede – uit: “Sorry hoor, maar 
weten die mensen bij het OCMW dat dan niet?! Toen ik bij de dokter langsging, heb ik hem 
gezegd: ‘Ik heb gehoord dat ik een tegemoetkoming zou kunnen aanvragen.’ En toen zei die: ‘Ah, 
ja, ja, … dat is mogelijk. U moet die documenten bij de administratie gaan halen.’ Ok, en wanneer 
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precies dachten ze me dat te vertellen? Wanneer ik mijn huis verkocht had? [...] en zo gaat het met 
alles. Ik moet alles zelf zoeken, zowel de informatie over de ziekte zelf als alles wat met het 
papierwerk te maken heeft. … ik heb helemaal geen informatie over euh … ik weet niet of ik in 
plaats van mijn moeder papieren mag ondertekenen, of ik namens haar … ik weet daarover 
absoluut niets.” Valérie (43 jaar)

Antony, Luc en Daniel hebben ook problemen met het aanvragen van tegemoetko-
mingen, of het nu gaat om de THAB of andere financiële steunmaatregelen zoals een 
vermindering van de onroerende voorheffing of de verkeersbelasting, of om de terugbe-
taling van bepaalde kosten van materiaalaankopen of prestaties. Soms moeten ze het 
ook anders zien op te lossen. Zo krijgt Antony hulp van een politievrouw in zijn gemeen-
te om een parkeerplaats voor gehandicapten te krijgen en probeert Daniel een manier te 
vinden om een tweede elektrische rolstoel voor zijn vrouw te kunnen aanvragen zodat 
hij de stoel niet telkens naar boven moet dragen.

Dit gebrek aan informatie en advies in het algemeen wordt nog versterkt door een 
zekere passiviteit bij de mantelzorgers in hun relatie met het medisch korps. Hun 
houding heeft te maken met de gezagsrelatie van de gezondheidswerker. Binnen deze 
relatie is hij degene die de kennis bezit. Hij is degene die alles weet. Mantelzorgers 
verwachten dat professionals hen helpen, adviseren en ondersteunen. Dit passief 
afwachten wordt versterkt wanneer de mantelzorger sociaal zwak staat. Binnen een 
dergelijke ongelijke relatie komt het bij mantelzorgers niet op om zelf advies over de 
verzorging te vragen aan professionals: ze denken er nog niet aan of ze durven het niet. 
Ze gaan dan alleen op zoek naar informatie, zoals Antony van wie de echtgenote 
fysiotherapie krijgt. Antony laat haar ’s ochtends en ’s avonds mobiliteitsoefeningen 
doen die hij op het internet gezien heeft. Maar het is op geen enkel moment bij hem 
opgekomen om raad te vragen aan de fysiotherapeut.

4.5.2  Het medisch discours en de zorgrelatie bij dementie: nood aan 
 gepersonaliseerde begeleiding die rekening houdt met het zorgproject 

Mantelzorgers verwachten van professionals vaak advies over hoe ze zich moeten 
opstellen, en welke handelingen en verzorging de zorgbehoevende oudere nodig heeft, 
hetzij om het dagelijks leven voor deze laatste zo draaglijk mogelijk te maken, hetzij om 
onaangepast gedrag beter te begrijpen, hetzij om de evolutie van de ziekte te vertragen 
en optimaal bij te dragen tot de autonomie van de zorgbehoevende. De huisarts lijkt niet 
de persoon te zijn die kan tegemoetkomen aan deze behoefte om begeleid te worden. Luc 
verwoordt het duidelijk: “De dokter, tja, de dokter, … hij geeft soms wat advies maar bon, dat is 
dan ook alles. Hij zegt dan: ‘Er zou moeten worden overwogen, er zou kunnen aan worden 
gedacht …’ om dit of dat te doen. Maar dat helpt niet. Er is geen ondersteuning.” Luc (51 jaar)

“Die adviezen, dat helpt niet”: daarmee verwoordt Luc de behoefte aan echte begelei-
ding, niet zomaar wat advies dat in een dokterskabinet wordt gegeven. Dit is een 
opvallend gegeven dat uit de interviews met de mantelzorgers naar voor komt.

Wanneer hun de diagnose wordt meegedeeld, krijgen de dyades een heel discours 
over de ontwikkeling van de ziekte te horen. De strijd tegen het oprukken van de ziekte 
krijgt hierin geen plaats. Ze krijgen iets te horen in de zin van: “Dat gaat achteruitgaan, u 
moet er niet op rekenen dat het nog beter wordt.” Aicha (21 jaar) De families worden gecon-
fronteerd met een harde realiteit doordat alle stadia van de ziekten meteen worden 
overlopen, zonder dat er enige ruimte wordt gelaten voor hoop. Dat is ook wat Valérie 
heeft onthouden van de informatiebrochures van de Alzheimer Liga. Zowel de medische 
wereld als de verenigingen hangen een fatalistisch beeld op van de ziekte. Deze voorstel-
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ling en de weinige ruimte die dit voor een positieve zorgrelatie schept, zouden van nabij 
moeten worden bekeken.

Vaak zijn het neurologen die als eerste een  diagnose geven. De geïnterviewden 
hadden het soms moeilijk met de manier waarop de specialist het nieuws aankondigde 
tijdens de afspraak: “Hoe loopt het met de neuroloog?: Niet zo goed. Dat is iemand die gewoon 
zijn werk doet en zich echt niet bekommert om de persoon die voor hem zit. Dat is althans hoe ik 
dat ervaren heb.” Luc (51 jaar). Valérie vertelt dat ze geen goed gevoel heeft overgehouden 
aan het gesprek met de neurologe. Ze legt uit dat ze niet begreep waarom een elektrocar-
diogram en geneesmiddelen nodig waren , en dat de arts niet de tijd nam om dit uit te 
leggen: “Ze was afschuwelijk, die vrouw (de neurologe) ... [...] Ik ben daar buiten gekomen, ze had 
me het voorschrift voor het onderzoek gegeven en me gezegd: ‘U krijgt het geneesmiddel niet 
zolang u geen elektrocardiogram hebt laten maken.’” Valérie (43 jaar). Het was een verwarren-
de ervaring voor Valérie, die in eerste instantie bezig is met het ondersteunen en met 
positief investeren in het psychisch welzijn van haar moeder, en die dus behoefte heeft 
aan aanmoediging. Antony benadrukt terecht: “Het is niet de schuld van zo’n dokter, maar 
het is voor een zieke niet bepaald bemoedigend dat de dokter onverbloemd toegeeft dat hij eigenlijk 
niet veel kan doen. Niet dat het zijn fout is, hé.” Valérie besloot om de medische behandeling 
voor haar moeder te weigeren en spreekt ook over dit gebrek aan steun: “Het moeilijkst is 
niet zozeer omgaan met de ziekte zelf. Dat is een misvatting. Je botst echt op een muur van 
onbegrip, want in hun ogen ben je ziek en moet je dus geneesmiddelen nemen, en daarna moet je 
naar een woonzorgcentrum. En het is uiteindelijk altijd de dokter die gelijk heeft en als je niet 
mooi binnen de lijntjes kleurt, tja, dat gaat dus niet. Dat is net het moeilijkst. Wanneer je zegt: ‘Ja 
maar, er zijn ook andere dingen, er zijn andere situaties, er zijn andere manieren om dit te 
begrijpen en te helpen.”  Valérie verwacht veel van alternatieven voor de medische behan-
deling, alternatieven waarbij met gepersonaliseerde stimulatie wordt gewerkt die de 
symptomen moet doen afnemen.

De personen die we ontmoetten, kunnen terugvallen op hun professionele compe-
tenties of op hun opleidingsniveau – zoals Emilie (is sociaal assistente en werkt met 
ouderen), Aicha (studeert logopedie) of Amelia (werkt in een revalidatiecentrum) – maar 
anderen, die minder sterk staan, tonen zich vragende partij voor opleidingen/informa-
tie over hoe zij als mantelzorger de zaken moeten aanpakken. De financiële hulp of 
louter medische zorg die wordt verleend, mag niet in de plaats komen van een meer 
algemene begeleiding met een aanbod van respijtzorgdiensten of andere vormen van 
ondersteuning, bijvoorbeeld de mogelijkheid om bepaalde handelingen aan te leren, … 

4.5.3 Wat aan professionals uit de gezondheidszorg overlaten en wanneer?
Om een beroep te kunnen doen op professionele zorg, moeten mensen de mogelijkheden 
kennen en de juiste diensten vinden, maar ze moeten ook kunnen delegeren en toestaan 
dat professionals hun plaats innemen. Valérie, die aan het begin van haar zorgtraject 
staat, legt uit hoe moeilijk zij het vindt om te delegeren: “Wel, voor het ogenblik sta ik er 
helemaal alleen voor met mama, en ze heeft bepaalde gewoonten en dingen … maar je moet zaken 
kunnen delegeren … je moet dit leren en je moet ook manieren vinden … het is niet zo eenvoudig.” 

Mantelzorgers geven de hygiënische zorg het makkelijkst uit handen. Andere taken, 
die nochtans aan bijvoorbeeld een gezinshulp kunnen worden gedelegeerd, voeren de 
mantelzorgers toch liever zelf uit. Als reden geven ze op dat zij de voorkeuren, de 
gewoonten en de dieetvoorschriften van hun zorgbehoevende kennen en dat ze deze 
taak liever niet uitbesteden. Deze opdrachten kunnen ook makkelijker binnen de 
agenda van de mantelzorger worden ingepast. Omdat zij de zorgbehoevende van nabij 
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kennen en vertrouwd zijn met diens manier van spreken, temperament en angsten, 
kunnen mantelzorgers sneller signalen oppikken die aangeven dat er iets mis is: “Ik bel 
haar ’s ochtends rond halfacht-acht uur, en dan hoor ik meteen hoe het met haar gaat. Ik hoor het 
aan haar stem [...]. En als het niet goed met haar gaat, probeer ik haar gerust te stellen over de 
dingen die haar op dat moment angstig maken. Soms lukt dat, en soms ook niet. Dan knijp ik er 
een halfuurtje tussenuit op het werk en ga naar haar toe. Dan stel ik haar gerust en dan gaat het 
weer.” Valérie (43 jaar)

Mantelzorgers bezitten deze competentie vaak als enigen,  en vrezen soms dat 
professionele zorgverleners hierin wel eens blunderen. De mantelzorgers vinden veelal 
dat ze bepaalde taken beter uitvoeren dan professionals. Valérie legt uit waarom ze bang 
is om een groter deel van het zorgwerk aan professionals over te laten:“Ik denk dat anderen 
haar niet begrijpen. Ik wil niet dat ze haar fysiek verwonden [...]. “Ik, ik ken mijn moeder, ik ken 
haar reacties en ik weet het, … en ja, dat gaat niet veranderen, dus we moeten het ermee doen. Ze 
reageert soms niet erg sympathiek, maar we hebben geen keuze. We moeten dit aanvaarden.” 

Valérie heeft problemen om haar moeder, die aan Alzheimer lijdt, de thuiszorg te 
laten aanvaarden. Haar moeder weigert namelijk om de deur te openen voor bepaalde 
medewerkers van de gezinshulp. “Ze kan soms koppig zijn.”

Doordat de mantelzorgers hun zorgbehoevende door en door kennen, wordt hun 
relatie met de professionals soms op zijn kop gezet en is het de mantelzorger die toont 
hoe bepaalde zaken aangepakt moeten worden. Dat was het geval bij Daniel die de 
verpleegster toonde hoe ze zijn vrouw moest dragen: “Ik vond dat niet goed. Nu ze al zovele 
jaren langskomen, spreek ik ze bij hun voornaam aan. ‘Bénédicte, denk je niet dat je haar beter zo 
kunt vastnemen? Zou dat niet beter zijn?’ En toen zei ze: ‘Je hebt misschien gelijk.’ En vervol-
gens, toen ze het geprobeerd had: ‘Je hebt gelijk, dat gaat beter zo.’ Eigenlijk heb ik haar toen 
advies gegeven. Ze heeft natuurlijk niet zoveel kracht als ik. Wanneer ik mijn vrouw oppak, dan 
doe ik dat zo en zo.” Daniel (63 jaar)

Achter deze legitieme angsten waardoor mantelzorgers het moeilijk hebben om 
taken te delegeren, gaan vaak ook een fusionele relatie en hoge eisen van de zorgbehoe-
venden schuil, zoals blijkt uit het verhaal van Emilie. Zij zou graag de maaltijden 
uitbesteden en een gepaste traiteur vinden om zelf wat op adem te kunnen komen, 
omdat “de relatie een beetje te fusioneel wordt’. Haar moeder heeft zeer specifieke 
culinaire voorkeuren. Ze houdt alleen van de Franse keuken, die van generatie op 
generatie in haar familie werd doorgegeven en waarvan Emilie de recepten kent.

Indien een mantelzorger het moeilijk heeft om taken te delegeren, komt dit dus ook 
wel eens door te sterk aan de eisen van de zorgbehoevende tegemoet te komen.  Dit is het 
geval bij de echtgenote van Daniel, Annie die liever heeft dat haar echtgenoot haar 
draagt wanneer ze moet worden verplaatst. Deze eis voedt de ongerustheid van de 
mantelzorger over de kwaliteit van de verleende zorg.

4.5.4 Kwaliteit en organisatie van de zorg en weigering van hulp
De weigering om hulp in te schakelen kan toe te schrijven zijn aan ontevredenheid over 
de kwaliteit van de verstrekte diensten of zorgen. Dit kan het geval zijn omdat bij de 
organisatie ervan geen rekening wordt gehouden met het ritme van de zorgbehoevende, 
of  omdat er praktische problemen rijzen.

Hoofdstuk 4. Diensten waarop een beroep wordt gedaan



Mantelzorgers van thuiswonende ouderen in België:
een cruciale en complexe rol 75

Perceptie van de kwaliteit van de diensten
Bij Valérie zijn het de activiteiten in het dagcentrum die haar niet bevallen. Volgens 
Valérie krijgen de zorgbehoevenden activiteiten opgedrongen die hen niet echt stimule-
ren, maar waardoor het makkelijk is om toezicht te houden: “Ze kunnen wel degelijk dingen 
onthouden. Maar wat ze hen aanbieden, zijn knutselateliers, lezen, ... dat is niet erg stimulerend.”

Valérie vindt dat de begeleiding en de stimulatie gebaseerd moeten zijn op de dingen 
waar de persoon van houdt. Bij haar moeder zijn dat paarden (hippotherapie): “Je moet 
proberen te begrijpen waar ze zin in hebben, in plaats van ze allemaal in hetzelfde keurslijf te 
dwingen. [...] Ze zijn in staat om dingen te doen, maar er wordt hen altijd voorgehouden dat ‘ze 
niet meer kunnen leren’. Toen we voor haar geheugen gingen, zei ze me dit. ‘Het is Alzheimer, dus 
nu zal ze dit of dat niet meer kunnen leren.’ Ik heb toen gezegd: ‘Ja, dat is zo, we zullen wel zien.’ 
Maar ze leert wél dingen, ze leert anders maar ze leert. Als ik het op die manier moet doen, via 
een omweg, wel dan doen we dat. En het werkt. Het brein is kneedbaar en sterk, en het kan leren 
maar dat vraagt tijd en begrip. Je moet andere manieren vinden.” Joanna heeft Boudewijn twee 
keer in een dagcentrum moeten plaatsen, maar hij had het gevoel dat hij in een gevange-
nis zat. Hij mocht de ramen niet openen. Voor zijn hygiënische verzorging deed ze eerst 
een beroep op (naam van de organisatie weggelaten), maar zodra het een beetje zwaarder 
werd, eisten de verpleegsters een ziekenhuisbed en weigerden ze om bepaalde zorgen op 
het vlak van persoonlijke hygiëne te verlenen. Joanna deed daarop een beroep op een 
andere, minder rigide dienst voor thuisverpleging maar ze moest altijd zelf deels voor de 
verzorging van haar man instaan. Hun jongste dochter komt ook eens per week om haar 
vader te douchen en zijn haar te wassen, want dat doen de thuisverpleegsters niet. De 
organisatie waartoe ze behoren, laat officieel nochtans verstaan dat dit soort hygiëni-
sche lichaamsverzorging wél wordt uitgevoerd.

Organisatie van de diensten
Volgens bepaalde mantelzorgers beantwoordt de organisatie niet aan de verwachtingen, 
met name wanneer het gaat om het uur waarop de professionals langskomen. Daniel 
deed om die reden niet langer een beroep op een verpleegster om zijn vrouw te helpen bij 
het slapengaan: “Ik help ’s avonds mijn vrouw in bed want de verpleegster wilde wel langsko-
men, da’s geen probleem, maar ze komt natuurlijk wel vroeg op de avond, hé. Halfzes, zes uur, 
halfzeven. Dat is veel te vroeg om mijn vrouw al naar bed te brengen. Op zo’n uur kan ze niet 
inslapen.” Daniel (63 jaar)

Antony deed een tijdlang een beroep op een dienst voor thuisverpleging. Door de 
uren waarop ze langskwamen – tussen 07.00 en 13.00 uur – was het koppel verplicht om 
thuis te zitten wachten. Bovendien vindt zijn echtgenote het voor haar waardigheid 
belangrijk om elke dag helemaal gewassen te worden. De diensten weigerden echter om 
haar te wassen zoals ze dat zelf wilde, en haspelden de verzorging af met bruuske 
gebaren: “En dus deden ze dat op 10 minuten, maar om iemand op 10 minuten te wassen, da’s 
een koers tegen de klok.” Antony (73 jaar) Hij aarzelde dus niet om de verantwoordelijke 
aan te spreken over zowel het uur als de slechte verzorging, maar hij kreeg nul op het 
rekest: “Toen ik kritiek had op de organisatie, kreeg ik de verantwoordelijke voor de thuisverple-
ging te spreken. Ik stond voor haar en ik zei haar ronduit wat er niet goed liep, maar dat leek haar 
helemaal niks te kunnen schelen. Ze antwoordde: ‘Ah, maar u wist dat toch.’ En toen zei ik: 
‘Maar luister, het is al 11 uur en er is nog niemand langsgekomen, gaan ze nog komen of niet?’ Ze 
antwoordde gewoon: ‘Maar u wist toch dat het tussen 7 en 13 uur was, hé.’” Ontmoedigd en 
gekwetst zag Antony drie jaar lang af van verdere zorg: “We konden er beter mee ophouden, dat 
was het beste. Ik kende de naam van nog een andere organisatie, maar ik was toch wat gedegou-
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teerd geraakt van die diensten.”  Op aandringen van zijn dochter, die zich zorgen maakte 
over de vermoeidheid van haar vader, deed Antony onlangs een beroep op een andere 
dienst. Hierover is hij zeer tevreden: “Wat zo geweldig is bij deze organisatie [...] is dat ze om 
de drie maanden een vergadering beleggen met alle betrokkenen. En dan wordt alles besproken en 
bekeken, en daar komen dan weer tips uit en het geeft je ook morele steun. Dit is zeer nuttig, maar 
niemand heeft mij ooit verteld dat dit bestond, hé. In 6 jaar tijd heeft niemand mij verteld dat dit 
bestaat. Dat is een beetje waar het aan schort, ziet u.”

Joanna (70 jaar) is regelmatig op zoek gegaan naar iemand die permanent bij haar 
thuis zou kunnen zijn – of minstens toch overdag – maar de Belgische reglementering 
maakt dat volgens haar onmogelijk. Ze heeft dan een beroep gedaan op een thuiszorg-
kundige die voor een Poolse organisatie werkt. Gezinszorg lijkt soms ook ontoereikend 
omdat die bepaalde taken niet mag uitvoeren. Bovendien bestaat er bij de mantelzorgers 
verwarring over wat een gezinshulp wel of niet mag doen: “En toen zei ze dat ze ‘geen 
werkster is maar een gezinshulp’. Dat is nog het ergste, het minimum [...] ze legde me uit dat mijn 
moeder aan die persoon regelmatig vroeg om voor haar een boodschap te doen of naar de apotheek 
te gaan, maar die vrouw – zo legde ze uit – antwoordde: ‘Ik heb 3 uur en als ik een uur neem voor 
een boodschap, dan heb ik nog maar 2 uur om alles gedaan te krijgen.’ Ziet u wat ik bedoel?” Luc 
(51 jaar) De familie van Luc heeft niet de financiële middelen om een beroep te doen op 
een huishoudhulp of op meer gezinshulp.

Praktische problemen
Mantelzorgers krijgen soms af te rekenen met praktische moeilijkheden om zich te 
verplaatsen. Het vervoersprobleem speelt soms een belangrijke rol bij de zorgkeuzes. 
Aicha (21 jaar) is bijvoorbeeld samen met haar grootmoeder Louise, voor wie ze zorgt, 
ingeschreven in een gezondheidszorgcentrum waar ze Louise naartoe moet brengen 
voor haar fysiotherapiesessies. Aicha hangt af van het openbaar vervoer en Louise is 
kwetsbaar. Eén verplaatsing – inclusief de fysio-sessie – neemt ongeveer 3 uur in beslag, 
rekening houdend met de frequentie van het openbaar vervoer en de beperkte mobiliteit 
van Louise. De fysiotherapeute van het centrum komt niet aan huis en bovendien moet 
Aicha, om een fysiotherapeut te kunnen krijgen die wel aan huis komt, Louise voor alle 
medische zorgen uitschrijven uit het Centrum. Antony moest ook de gebruikelijke 
fysiotherapeut van zijn echtgenote opgeven omdat die niet aan huis kwam. De nieuwe 
fysiotherapeut bevalt zijn vrouw niet. Antony: “Ik heb het gevraagd in het ziekenhuis en ik 
heb het gevraagd bij de Parkinson Liga, of ze me adressen konden geven van gespecialiseerde 
fysiotherapeuten die aan huis komen voor patiënten met Parkinson.” 

4.5.5  Aanvaarding van autonomieverlies door de zorgbehoevende: uitgestel-
de zorg

Sommige mantelzorgers vragen niet al te veel hulp of voeren zeer geleidelijk de noodza-
kelijke aanpassingswerkzaamheden uit, omdat ze rekening willen houden met de 
zorgbehoevende die hierin allemaal tekens van zijn achteruitgang ziet. Deze mantelzor-
gers voorzien steeds wat tijd voor de aanvaarding. Andere mantelzorgers, zoals Valérie, 
hebben het moeilijk om hun zorgbehoevende de hulp van derden te laten aanvaarden 
(haar moeder weigert om de deur te openen voor sommige medewerkers van de gezins-
zorg). Antony vraagt alleen de strikt noodzakelijke hulp en probeert aanpassingen – zo-
als de plaatsing van een ziekenhuisbed – zo lang mogelijk uit te stellen: “Ze is momenteel 
gelukkig nog niet zo ver dat ze dit soort bed nodig heeft en je moet ook aan het moreel van de 
betrokkene denken [...]. Het is niet de bedoeling dat ik dit appartement tot een ziekenhuis 
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verbouw.” Antony ( 73 jaar) Daniel heeft problemen om aanpassingen aan hun huis door 
zijn echtgenote te laten aanvaarden. Nochtans zullen ze op een dag nodig zijn, wanneer 
zij steeds meer van haar autonomie verliest. Dit vertelt hij over de toegangshelling: “Ik 
had hieraan gedacht en toen zei ik aan mijn vrouw: ‘Laten we een terras aanleggen, zo kun je 
makkelijk naar buiten met je rolstoel en zo.’ En toen zei ik: ‘Kijk, zouden we daar zo geen 
toegangshelling bij aanleggen, da’s veel gemakkelijker voor jou wanneer we de auto nemen.’ Maar 
ze antwoordde: ‘Ik dacht het al, ik dacht het al dat het de bedoeling was om zo’n hellend vlak aan 
te leggen.’ Tja, ik zeg niet dat ze het in het begin slecht opnam, maar ik had het wel een beetje 
voorzien want ik wist heel goed dat zo’n helling later van pas zou komen [...]. We hebben hier alle 
comfort en zoals ik al zei tegen mijn vrouw – we hadden het er daarstraks nog over want we 
bespreken die dingen openlijk –: ‘De dag dat het echt heel, heel slecht met jou gaat, kunnen we 
misschien overwegen om hier in een appartement op het gelijkvloers te gaan wonen.’” Daniel (63 
jaar) Zijn echtgenote had het moeilijk om steeds meer  autonomie te verliezen. Daniel 
werd, net als alle mantelzorgers, geconfronteerd met haar weigering om de ziekte te 
aanvaarden: “Dat ging van hulp weigeren in het begin, ja … ja, ze wilde er niets over horen, en de 
huisarts, maar ook ikzelf en die van F. spraken er met haar over. En uiteindelijk heeft ze het 
aanvaard.” Ook hij maakt geen gebruik van gezinszorg.

Emilie ondervindt soortgelijke problemen met haar moeder. Ze probeert haar 
moeder, Gramy, een stok te laten gebruiken. Om haar aan het idee te laten wennen, 
neemt ze de stok altijd mee in de wagen wanneer ze samen weggaan, maar: “Ze weigert om 
die stok te gebruiken, ziet u. Ze hecht heel veel belang aan het esthetische en het heeft ook wel wat 
met trots te maken, denk ik. Ze wil een waardige dame blijven [...] dus voor gezinshulp is ze nog 
niet klaar. Ze heeft haar werkster natuurlijk, en dat is een schat van een vrouw.” Emilie (59 jaar)

4.5.6 Relaties tussen mantelzorger en professionals
De relatie met de thuiszorgwerkers is dikwijls afstandelijk in het geval van niet-inwo-
nende mantelzorgers die vaak niet echt weten wat bijvoorbeeld de gezinshulp doet. Een 
systeem met heen-en-weerschriftjes moet ervoor zorgen dat de nodige informatie wordt 
doorgegeven, maar dit blijkt ontoereikend te zijn. Niet-inwonende mantelzorgers 
hebben geen rechtstreeks en regelmatig contact met de externe professionals die aan 
huis komen om nu en dan een balans op te maken. Valérie legt uit: “Via de telefoon en met 
het heen-en-weerschriftje. Dat is alles. Het is niet ideaal als oplossing natuurlijk. Ze zijn ook niet 
opgeleid om met alzheimerpatiënten om te gaan, dat begrijp ik wel. Maar ik heb geen betere 
oplossing en er bestaat niks anders, dus ik moet het hiermee doen. Maar die meisjes zijn helemaal 
niet opgeleid … ze worden er zomaar ingegooid.”

Ze krijgt helemaal geen feedback van de psychologe die haar moeder één keer per 
week opzoekt, maar haar bezoeken lijken Rose, haar moeder, goed te doen. Valérie vindt 
dat de gezinshulp “niet echt veel uithaalt. Ik bedoel: het is veeleer een hulp voor mij [...]. Anders 
maak ik me de hele tijd zorgen, zou alles wel in orde zijn, loopt het allemaal wel goed [...] Ze doen 
eigenlijk niks. Ze discussiëren met haar.”

“Ik ben blij dat ik dat nu krijg … Die komt hier om de 14 dagen, dinsdag of woensdag … maar 
nu is ze een maand weggebleven omdat ze op vakantie ging, dat is heel normaal. … Ze luistert 
goed naar mij, ik ben blij dat ze komt, dat is precies een vriend die bij u komt, hé.” Cecile (84 
jaar)

Niet-inwonende mantelzorgers begeleiden de zorgbehoevende wanneer die naar de 
dokter moet en kunnen alles op die manier beter en concreter opvolgen.

Externe thuiszorgwerkers kunnen de eenzaamheid van de mantelzorger een stukje 
doorbreken, zoals het geval is bij Antony die de geruststelling heeft dat hij bij problemen 
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op iemand kan terugvallen: “Dat zijn mensen die goed opgeleid zijn, ook in intellectueel 
opzicht, want het doet goed om eens te kunnen praten en een beetje uit je isolement te komen. Het 
zijn mensen die weten hoe het moet, je hoeft daar niet altijd bij te staan om te zeggen ‘vandaag 
moet je dit of dat doen’, ze zien zelf wat er moet gebeuren [...]. En als ik bijvoorbeeld eens geen 
boodschappen kan doen om een of andere reden of omdat ik ziek ben, dan kunnen ze dat ook voor 
mij doen.” 

Tot slot bieden bepaalde professionals ook regelingen aan om de afwezigheid van het 
systeem van een sociale derde betaler op te vangen. De fysiotherapeute die voor de 
moeder van Luc zorgt, aanvaardt bijvoorbeeld dat hij haar betaalt nadat het ziekenfonds 
de sessies heeft terugbetaald. Daardoor hoeft Luc, die zich in een precaire financiële 
situatie bevindt, geen voorschot te betalen. Luc legt ons uit: “Ik zou wel meer willen doen 
voor mijn moeder, maar ik ben financieel beperkt. Ik heb geen recht op 300-400 euro – zelfs niet 
op 50 euro, al was het maar een kleine tegemoetkoming, maar van die kant heb ik niks te verwach-
ten.” Luc heeft de beslissing aangevochten van de experts die het autonomieverlies van 
zijn moeder hebben beoordeeld. Hun beslissing strookt volgens hem niet met de 
realiteit, maar advocaten buigen zich al twee jaar over het dossier zonder dat er enige 
vooruitgang te bespeuren valt. Het ontbreken van het systeem van de sociale derde 
betaler kan de toegang tot zorg voor economisch kwetsbare mensen in aanzienlijke 
mate bemoeilijken.
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HOOFDSTUK 5. 

GEVOLGEN VAN DE VERLEENDE ZORG

5.1 Samenvatting van het hoofdstuk
Rol van mantelzorgers en ziekenhuisopnames 
De ondersteuning die mantelzorgers bieden, lijkt een invloed te hebben op de zieken-
huisopnames van de zorgbehoevende oudere. De aanwezigheid van een inwonende 
mantelzorger en de mogelijkheid om de zorgbehoevende bij ADL te helpen houden een 
significant lager risico in om in het ziekenhuis te worden opgenomen voor mensen met 
ernstige functionele beperkingen (IADL en ADL) maar zonder cognitieve problemen. Bij 
dit afhankelijkheidsniveau biedt de mantelzorger elke dag effectieve hulp waarmee 
bepaalde ongevallen voorkomen kunnen worden (bijvoorbeeld valpartijen) en zorgt hij 
ervoor dat de gezondheidstoestand van de zorgbehoevende minder snel achteruitgaat 
(geen ondervoeding, sneller een dokter raadplegen, …). Bij mensen met ernstige cognitie-
ve beperkingen  zijn  ziekenhuisopnames significant korter in situaties met een inwo-
nende mantelzorger en wanneer de (al dan niet inwonende) mantelzorger kan helpen bij 
ADL. Bij dit welbepaalde afhankelijkheidsprofiel is de aanwezigheid van een inwonende 
mantelzorger bevorderlijk voor een snellere terugkeer naar huis, aangezien de zorgbe-
hoeften deels door de mantelzorger worden ingevuld.

Arbeidsduurvermindering is een oplossing waarvoor minder frequent wordt 
geopteerd door niet-inwonende mantelzorgers dan door de – weinig talrijke – inwonende 
mantelzorgers die nog uit werken gaan. Bij cognitieve beperkingen kiezen meer mantel-
zorgers voor arbeidsduurvermindering dan wanneer er geen sprake is van cognitieve 
problemen. Arbeidsduurvermindering is één van de voornaamste factoren bij een hoge 
psychologische belasting.

Factoren die in verband worden gebracht met de psychologische belasting van 
de mantelzorger

–  Bij niet-inwonende mantelzorgers van een zorgbehoevende met ernstige functione-
le beperkingen bij IADL en ADL is arbeidsduurvermindering de belangrijkste 
factor bij een hoge psychologische belasting. De overige factoren die een rol spelen 
zijn het aantal mensen voor wie de mantelzorger zorgt en de totale tijdsinvestering 
in zorg. In het geval van ernstige cognitieve stoornissen vormen gedragsproblemen 
een bijkomende factor voor een significant hogere psychologische belasting. In 
deze specifieke situatie (niet-inwonende mantelzorger en zorgbehoevende met 
cognitieve problemen) zien we een minder hoge psychologische belasting wanneer 
het mediaan fiscaal inkomen van de gemeente hoog is.

–  Bij inwonende mantelzorgers van een zorgbehoevende met ernstige functionele 
beperkingen zonder cognitieve problemen is er een factor die in verband wordt 
gebracht met een significant lagere psychologische belasting: het feit dat de 
mantelzorger ouder is dan 75. Er is nog een bijkomende factor voor een lagere 
psychologische belasting, m.n. wanneer de zorgbehoevende een vrouw is.
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–  De geïnterviewde mantelzorgers geven de volgende redenen op voor de mentale 
belasting: de voortdurende bekommernis om te anticiperen op de feiten, het omgaan 
met ongepast gedrag en de onvoorspelbaarheid van het gedrag van zorgbehoevenden 
met cognitieve stoornissen, en de crisisperioden die zich voordoen naarmate de 
zorgbehoevende zijn autonomie verliest (ziekenhuisopname, revalidatie, nieuwe 
functionele problemen, enz.). Al deze zaken verplichten de mantelzorger om voortdu-
rend waakzaam te zijn en beschikbaar te blijven. Deze problemen brengen dagelijkse 
stress en druk met zich mee die bij elke verandering van het gevonden evenwicht 
intenser wordt. Alle geïnterviewde mantelzorgers verwijzen naar deze belasting.

Wens van de zorgbehoevende oudere om naar een woonzorgcentrum te gaan 
We stellen vast dat mensen minder gauw te kennen geven dat ze naar een woonzorgcentrum 
willen wanneer ze met hun mantelzorger samenwonen (voor de drie eerste afhankelijk-
heidsniveaus). De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet erg groot. Mensen met een 
gering afhankelijkheidsniveau geven vaker de wens te kennen om naar een woonzorgcentrum 
te verhuizen wanneer ze in een gemeente met een hoog mediaan fiscaal inkomen wonen. 

5.2 Rol van mantelzorgers en ziekenhuisopnames
Mantelzorgers zijn zeer sterk betrokken bij de thuisondersteuning van hun naaste vanaf 
het ogenblik waarop de eerste problemen opduiken (zie deel 3.3 aangaande de tijdsinves-
tering in de verschillende activiteiten). Mantelzorgers voorkomen via hun verschillende 
zorgtaken dat de nutritionele gezondheidstoestand van hun zorgbehoevende achteruit-
gaat, beperken het risico op valpartijen, stellen gezondheidsproblemen tijdig vast en 
zorgen ervoor dat de zorgbehoevende tijdig een arts raadpleegt. Heeft deze zorgzame 
aanwezigheid een invloed op de ziekenhuisopnames van zorgbehoevende ouderen?

5.2.1 Ziekenhuisopnames naargelang de situatie
Van de volledige sample werd 42% van de mensen minstens één keer (langer dan een dag) 
in het ziekenhuis opgenomen in de loop van de 6 maanden ervoor. De mensen met 
ernstige functionele problemen belandden het vaakst in het ziekenhuis (51% van hen) 
(tabel nr. 7.66 en nr. 7.67). De gemiddelde totale kostprijs van een ziekenhuisopname 
bedroeg voor de bestudeerde periode 13.624 euro per persoon (voor het RIZIV). De 
gemiddelde totale kostprijs was het hoogst voor de mensen met ernstige cognitieve 
stoornissen zonder gedragsstoornis die het zonder mantelzorger moeten stellen (18.381 
euro voor de mensen zonder gedragsproblemen – in totaal 140 mensen van de sample 
bevonden zich in deze situatie, tabel nr. 7.67). 17

Van de mensen die een mantelzorger hebben, verbleef de groep zorgbehoevenden 
van wie de mantelzorger bijkomende ADL-hulp kon bieden (in de vragenlijst van BelRAI 
HC: “Indien nodig, bereidheid (en vermogen) om meer hulp te bieden”) tijdens de zes 
maanden voor de bevraging in totaal minder lang in het ziekenhuis dan de groep van 
wie de mantelzorger niet in staat was om meer hulp te bieden. De duur van de zieken-
huisopname moet echter grondiger worden bestudeerd om te kunnen afleiden dat de 
duur van de ziekenhuisopname systematisch korter is wanneer de mantelzorger meer 
hulp kan bieden bij ADL.

17  Er werd gebruikgemaakt van de databank die de gegevens van de BelRAI Home Care-tool en de ge-
gevens inzake terugbetaalde gezondheidszorgen bevat (tabel nr. 7.1). De gegevens van de economische 
vragenlijst waren niet nodig bij de analyse, wat de grotere omvang van de sample verklaart.
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Figuur 5.1– Gemiddeld aantal hospitalisatiedagen in de loop van het half jaar 
voorafgaand aan de bevraging, in relatie tot de mogelijkheid van hulp voor 
ADL door de mantelzorger 
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5.2.2 Betrokkenheid van mantelzorgers en ziekenhuisopnames
Deze descriptieve resultaten leiden tot de veronderstelling dat de aanwezigheid van een 
mantelzorger een effect kan hebben op het gebruik van ziekenhuisopnames. Met behulp 
van twee indicatoren analyseerden we deze kwestie:

–  het risico voor de betrokkene om in de 6 maanden vóór de beoordeling in het 
ziekenhuis te worden opgenomen;

–  de totale duur van de ziekenhuisopnames (in aantal dagen, exclusief dagopnames).
We presenteren de resultaten voor de ziekenhuisopnames voor twee afhankelijk-

heidsniveaus:
–  ernstige functionele beperkingen zonder ernstige cognitieve beperkingen;
–  functionele beperkingen en ernstige cognitieve stoornissen.
De invloed die de aanwezigheid van een mantelzorger heeft (zie bijlage, gedeelte 

‘factoren die in verband worden gebracht met een ziekenhuisopname’), werd voor de 
twee bestudeerde afhankelijkheidsniveaus geanalyseerd in twee delen: we analyseerden 
enerzijds de volledige sample (met of zonder mantelzorger) en anderzijds de sample van 
mensen met mantelzorger (niet-inwonend tegenover inwonend).

Bij de mensen met ernstige functionele beperkingen zonder cognitieve 
stoornis, gezien over het geheel van de sample (mensen met of zonder mantelzorger):

–  wordt een kleiner risico op ziekenhuisopname vastgesteld in een situatie met 
inwonende mantelzorger dan in een situatie zonder mantelzorger of met een 
niet-inwonende mantelzorger;

–  heeft de aanwezigheid van een mantelzorger op dit specifieke afhankelijkheidsni-
veau geen invloed op het totale aantal dagen ziekenhuisopname.
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De mensen die een mantelzorger hebben, lopen een kleiner risico op ziekenhuisop-
name wanneer de mantelzorger verklaart dat hij meer ADL-hulp kan bieden (ongeacht 
zijn woonplaats).

Bij de mensen met ernstige cognitieve stoornissen, gezien over het geheel van 
de sample (mensen met of zonder mantelzorger):

–  wordt de aanwezigheid van een mantelzorger niet in verband gebracht met een 
kleiner risico op ziekenhuisopname. Dit zou ook te wijten kunnen zijn aan het 
geringe aantal mensen zonder mantelzorger;

–  is de duur van de ziekenhuisopname beperkter in situaties met een inwonende 
mantelzorger dan in situaties zonder mantelzorger of met een niet-inwonende 
mantelzorger.

Bij de mensen die een mantelzorger hebben, zien we de duur van de ziekenhuisopna-
me significant afnemen wanneer de mantelzorger (ongeacht zijn woonplaats) verklaart 
dat hij meer ADL-hulp kan bieden.

5.3 Arbeidsduurvermindering voor de mantelzorger
Minder niet-inwonende mantelzorgers dan inwonende mantelzorgers opteren voor 
arbeidsduurvermindering: respectievelijk 4% en 10% (tabel nr. 7.93). Dit geringe percen-
tage is deels te verklaren door het feit dat niet-inwonende mantelzorgers gemiddeld 
jonger zijn dan inwonende mantelzorgers. Deze laatsten schroeven hun professionele 
activiteit vaker terug, voornamelijk in situaties met zorgbehoevenden die met ernstige 
cognitieve stoornissen kampen (24% van de gevallen).

5.3.1 Verzoening van de zorg met privéleven en werk van de mantelzorger
Wie zich binnen een zorgrelatie engageert, moet zijn middelen opnieuw bekijken en 
zich reorganiseren om de zorg binnen zijn professioneel en sociaal leven in te passen.

Professioneel leven vrijwaren 
De ziekte en afhankelijkheid van een naaste kunnen de beroepsomgeving van de 
mantelzorger binnendringen (mentale belasting): hij krijgt concentratieproblemen (bv. 
omdat de zorgbehoevende ouder op elk moment kan opbellen), is minder beschikbaar en 
reageert minder snel (omdat hij verschillende verantwoordelijkheden heeft), moet zijn 
werktijden noodzakelijkerwijs aanpassen of vakantiedagen opnemen wanneer er zich 
een noodgeval voordoet. Zelfs wanneer de mantelzorger blijft werken, kan hij zich niet 
altijd inzetten zoals hij zou willen. De geïnterviewde mantelzorgers die nog professio-
neel actief zijn, hechten allemaal bijzonder veel belang aan hun beroepsleven: het draagt 
bij tot hun financiële zelfstandigheid, hun persoonlijke ontwikkeling en hun onafhan-
kelijkheid ten overstaan van de zorgverplichtingen. Het werk blijft een andere wereld, 
een universum op zich waarin de betrokkene los van zijn rol als mantelzorger kan 
bestaan. Het werk beschermt tegen een potentieel allesoverheersende toewijding aan de 
zorgbehoevende. Het werk zorgt voor ademruimte en biedt hun de gelegenheid om zich 
te onttrekken aan de belasting die de zorg inhoudt. Alle mensen met wie we praatten, 
konden op begrip rekenen bij hun collega’s en werkgever. Ze vertelden ons dat ze in 
noodgevallen zonder problemen afwezig konden zijn van het werk.
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Sommige mantelzorgers hebben een ritme gevonden en passen de zorg in binnen 
hun professioneel leven. Valérie (43 jaar) is postbeambte. Ze geniet een zekere vrijheid 
om haar rondes en haar werk te organiseren. In noodgevallen kan ze altijd bij haar 
moeder langsgaan: “Als ik maar op tijd klaar ben met mijn ronde.” Haar werkgever aan-
vaardt de situatie. Van haar collega’s krijgt ze zelfs morele steun en begrip: “Ze zijn 
geweldig [...]. Ze helpen me. Ze hebben me al verscheidene malen gevraagd of ik geen hulp nodig 
heb. Wanneer ik slechtgehumeurd aankom, neem ik alles verkeerd op en dan laten ze me met rust. 
Echt, ik weet niet of dat in andere kantoren ook zo is, maar ik zit in een fantastisch kantoor.” 
Daniel, die inwonend mantelzorger is, noemt zijn werk van essentieel belang. Zijn 
kapsalon bevindt zich op het gelijkvloers bij hem thuis. Zijn klanten kennen zijn situatie 
en hij kan altijd vijf minuten naar boven gaan wanneer zijn echtgenote hem nodig heeft. 
Zijn werk biedt hem de kans om op adem te komen en zich te herbronnen. Door zijn werk 
ontsnapt Daniel, een sociaal man, aan het isolement en de eenzaamheid waartoe de zeer 
intense zorg kan leiden. Hij kan zijn individuele identiteit bewaren. We onderstrepen 
wel dat ze door de aard van hun werk allebei aan een hiërarchische controle ontkomen: 
Daniel, die als zelfstandige werkt, en Valérie, die buiten werkt (ze is postbeambte en gaat 
alleen op ronde met haar bestelwagen in de wijk waar haar moeder woont). Aicha heeft 
haar studies logopedie een jaar stopgezet om de nodige zorgdiensten te regelen zodat 
haar grootmoeder bij haar thuis kan blijven wonen. Haar familie steunt haar bij die 
keuze, net als haar school. Hoewel voor het ogenblik haast al haar tijd naar de zorg gaat, 
is dit een tijdelijke toestand. Emilie is een jaar geleden 4/5 gaan werken na een burn-out 
als gevolg van haar werkomstandigheden (pesterijen op het werk en verandering van 
management). Werken heeft in haar leven altijd een belangrijke plaats ingenomen: “Het 
is eigenlijk mijn leven. Ik heb in mijn privéleven misschien veel opgeofferd voor mijn werk, want ik 
wilde het goed doen. Ik wil mijn werk nauwgezet doen.” Na haar burn-out doet ze het wat 
kalmer aan op het werk en denkt ze meer aan haar welzijn. Maandagen reserveert ze nu 
voor zichzelf en haar sociaal leven. Ze zoekt een nieuw evenwicht tussen haar werk, haar 
welzijn en de zorg die ze verstrekt.

Deze getuigenissen tonen dat mantelzorgers door een professionele activiteit 
kunnen voorkomen dat ze geïsoleerd en in zichzelf gekeerd raken.

Amelia (48 jaar) werkt sedert verscheidene jaren halftijds op de revalidatieafdeling 
van een ziekenhuis in de buurt. Ze heeft voor deze werkregeling gekozen toen ze 
kinderen kreeg en sindsdien heeft ze dit werkritme aangehouden om haar rug te sparen. 
Ze heeft dus niet voor arbeidsduurvermindering gekozen om voor haar moeder te 
zorgen, maar toch is ze precies hierdoor in staat om zoveel tijd aan haar moeder te 
besteden: “Ik werk halftijds sinds de kinderen er zijn, en dat hebben we dan blijven aanhouden. 
Het is intussen wel omdat ik rugproblemen heb en ik moet opletten, ja mijn werk is fysiek toch 
wel lastig, ik moet patiënten bij transfers helpen, ik moet ze helpen aankleden en zo, dus ik moet 
zien dat ik regelmatig rustdagen heb.” Dat is ook het geval bij haar zus, die 4/5 werkt. “Mijn 
zus werkt 4/5 en die heeft dan vrijdagmiddag gedaan. Ze gaat dan bij haar een broodje eten of zo 
en neemt haar dan mee naar haar thuis, daar eet mijn mama dan ‘s avonds mee, warm eten en 
rond 7 uur brengt ze haar dan ook terug.” De tijd waarover ze allebei ‘beschikken’ door 
deeltijds te werken, in combinatie met het feit dat zij het dichtst bij hun moeder wonen, 
verklaart volgens hen de rol die zij ten aanzien van hun moeder hebben opgenomen: “Ik 
werk halftime en mijn zus werkt nu 4/5, dus we zijn de twee met het meeste tijd en we wonen ook 
het kortste bij.”

Een zekere soepelheid bij het nakomen van de professionele verplichtingen wordt 
door de mantelzorgers als een reële steun ervaren. Dit stelt hen in staat om de diverse 
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verantwoordelijkheden te combineren die elkaar qua tijd nu en dan overlappen. Wie een 
persoon met autonomieverlies begeleidt, kan overigens in zichzelf gekeerd en geïsoleerd 
raken. Een professionele activiteit kan dan voor een zeker evenwicht zorgen, voorkomen 
dat de mantelzorger volledig door zijn rol wordt opgeslokt en hem in staat stellen om 
weer een deel van zijn sociale identiteit op te nemen.

Gezinsleven en persoonlijk leven vrijwaren Mantelzorgers willen op alle 
vlakken even goed presteren (persoonlijk, gezin, werk), maar dit ideaalbeeld brokkelt af 
tijdens de interviews: hoe zorg besteden aan het ene zonder wat minder aandacht te 
hebben voor het andere? Er moeten keuzes worden gemaakt en dit gaat vaak ten koste 
van naaste familie, vriendenrelaties en persoonlijke activiteiten (vakantie, hobby’s). Ook 
de partner kan eronder lijden en zich in de steek gelaten voelen, en de zorgbehoevende 
kan een twistpunt worden, zoals bij Luc en zijn partner. Het persoonlijk leven heeft het 
zwaarst onder de toestand te lijden. Mantelzorgers maken keuzes die ten koste gaan van 
de tijd die ze voor zichzelf maken. Maar naast het reële tijdsgebrek en de vermoeidheid 
die hun leven binnensluipt, blijken mantelzorgers uiteindelijk ook niet meer de fut te 
hebben om zich te onttrekken aan alle verplichtingen die hen worden opgelegd. Dit is 
vooral het geval bij inwonende mantelzorgers. Niet-inwonende mantelzorgers onttrek-
ken zich makkelijker aan dit systeem vol verplichtingen door te weigeren met de 
zorgbehoevende te gaan samenwonen of door ervan uit te gaan dat hun soms intense 
zorg slechts een tijdelijke kwestie is. Dit is het geval bij Aicha. Zij heeft nog maar net de 
zorg voor haar grootmoeder op zich genomen en is bezig met het regelen van externe 
zorgdiensten zodat ze haar grootmoeder thuis kan houden en haar studies kan verder-
zetten. Het feit dat een mantelzorger zich een gevangene voelt, is in dit opzicht veelzeg-
gend (Antony, 73 jaar). Het risico dat een mantelzorger zich zo gaat voelen, is groot in 
situaties met een inwonende mantelzorger en een zorgbehoevende partner.

Alle mantelzorgers hebben minder tijd voor hun hobby’s en sociaal leven sinds ze 
mantelzorger geworden zijn. Met vakantie gaan wordt heel moeilijk of zelfs onmogelijk. 
Voor Daniel is het “steeds minder en minder, ik zou zelfs zeggen, vroeger gingen we altijd iets 
eten wanneer we elkaar zagen [...] maar sinds de gezondheidstoestand van mijn vrouw achteruit is 
gegaan, gaat ze niet meer met me mee. Als ik op bezoek ga bij mijn vriend, ga ik alleen. Ik vertrek 
’s ochtends en ik blijf maximaal 2 uur weg, en dan moet ik meteen terug naar huis.” Valérie trekt 
er steeds minder vaak op uit om foto’s te maken, haar enige hobby. Ze gaat ook niet ver 
meer weg. Het organiseren van vakanties en uitstapjes wordt steeds ingewikkelder 
naarmate haar moeder meer autonomie verliest. Vaak worden ze uitgesteld of ingekort. 
Daniel geeft toe dat de vakanties hem uitputten, maar zegt dit niet aan zijn vrouw. Het 
ontbreken van aangepaste ruimten maakt uitstapjes ingewikkeld en vermoeiend voor 
mantelzorgers van een zorgbehoevende met een ernstige functionele beperking. De 
verplaatsingen worden volledig in functie van het autonomieverlies van de zorgbehoe-
vende georganiseerd: zo moet er bijvoorbeeld een appartement worden gevonden dat 
aangepast is aan een rolstoel. De mantelzorgers gaan vaak op vakantie in Frankrijk, 
waar de nieuwe logies aangepast zijn aan de normen voor mensen met een handicap. 
Daar hangt echter een niet onbelangrijk prijskaartje aan vast.
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5.4 Welke factoren worden in verband gebracht met een ernstige psycho-
logische belasting voor de voornaamste mantelzorger?

5.4.1 Psychologische belasting zoals gemeld door de mantelzorgers
Hoewel de intensiteit van de zorg objectief kan worden uitgedrukt in het aantal uren dat 
hieraan besteed wordt, volstaat tijd niet als beoordelingsmaatstaf. De intensiteit kan 
ook worden bekeken vanuit de subjectieve ervaring van het individu en diens mentale 
belasting. De voortdurende bekommernis om te anticiperen op  wat er kan gebeuren, het 
omgaan met ongepast gedrag, de onvoorspelbaarheid van het gedrag van zorgbehoeven-
den met cognitieve beperkingen, en de crisisperioden die zich voordoen naarmate de 
zorgbehoevende zijn autonomie verliest (ziekenhuisopname, revalidatie, nieuw autono-
mieverlies, enz.) verplichten de mantelzorger om altijd waakzaam en beschikbaar te 
blijven. Uitdrukkingen als “ik denk er de hele tijd aan”, “ik ben nooit gerust”, “ik schrik telkens 
wanneer de telefoon gaat” en “het feit altijd beschikbaar te moeten zijn zonder te weten wanneer je 
beschikbaar moet zijn” keren voortdurend terug als een soort leidmotief van de niet-inwo-
nende mantelzorgers. Dit geldt des te meer wanneer de hele organisatie rond de zorgbe-
hoevende onstabiel is en moet worden bijgestuurd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door 
personeelsverloop bij professionals, evolutie van de afhankelijkheid, of een crisisperiode 
die een ziekenhuisopname vereist. We hebben het in dit geval over de belasting of 
burden. Deze problemen brengen dagelijkse stress en druk met zich mee die bij elke 
verandering van het gevonden evenwicht erger wordt. Alle geïnterviewde mantelzorgers 
verwijzen naar deze belasting in de volgende bewoordingen: “het is zeer zwaar”, “het is 
zeer vermoeiend dat je altijd wat te doen hebt”, “ik heb het erg moeilijk om te kunnen ontspan-
nen”, “ik heb nu en dan de blues”, “het is zeer belastend en zwaar”.

Soms merkt de omgeving  de vermoeidheid of het risico op uitputting op. Zo moedig-
de Antony’s dochter hem aan om opnieuw externe zorgverleners in te schakelen en 
stelde Aicha’s moeder als voorwaarde dat ze haar studies maximaal één jaar zou onder-
breken, anders zou haar grootmoeder niet langer thuis mogen blijven. Vrienden van 
Daniel zeggen hem “dat ik te veel doe en drukken er elke keer weer op dat ik goed voor mezelf 
moet zorgen [...]. Ze zien dat ik, naarmate de toestand evolueert, meer en meer moet doen.” De 
omgeving functioneert als bescherming. Ondanks de intensiteit van de belasting zegt 
het merendeel van de mantelzorgers in de dyades die we ontmoetten dat ze een positieve 
affectieve band hebben behouden met de zorgbehoevende oudere. Hierdoor blijft de 
belasting leefbaar en kunnen ze volhouden of ‘doorbijten’. Deze affectieve band en de 
dynamiek van hun engagement binnen de zorgrelatie bepalen in belangrijke mate hoe 
zij de belasting ervaren. Deze mantelzorgers hebben een soort rouw om de zorgbehoe-
vende ‘zoals die vroeger was’ achter de rug – of althans gedeeltelijk – , om opnieuw te 
kunnen investeren in de persoon die de zorgbehoevende op dat ogenblik geworden is en 
om zich aan deze nieuwe persoon te kunnen hechten. Door dit proces vindt Valérie 
bijvoorbeeld dat ze nu verrassend genoeg een betere relatie met haar moeder heeft dan 
vroeger, ondanks de cognitieve problemen. Bij fusionele koppels of in positieve relaties 
stellen we vast dat de mantelzorger voldoening beleeft aan het feit dat hij zorg kan 
verlenen, dat hij kan meehelpen aan de vooruitgang en het verlichten van de pijn en de 
problemen, dat hij de zorgbehoevende kan aanmoedigen om zijn autonomie te bewaren, 
dat hij erkenning krijgt van de zorgbehoevende en zijn omgeving, en dat hij advies kan 
geven aan mensen met vergelijkbare problemen. Hoewel velen onder hen graag even op 
adem zouden willen komen en gesteund willen worden, zien we slechts weinig mantel-
zorgers die over een adempauze praten, laat staan zich toestaan om er één te nemen. Ze 
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spreken veel over hun bezorgdheid om de zorgbehoevende alleen te laten. Voor Daniel 
(63 jaar) is het absoluut ondenkbaar dat hij zijn vrouw enkele dagen alleen zou laten: “Ze 
zegt me dat ik er een keer zonder haar tussenuit moet. Maar daar is geen sprake van, neen, ik 
weet het niet, ik voel dit zo niet aan, dat is alles. Ik zou veel te bezorgd zijn en bovendien, ik heb 
het al gezegd, zijn wij een heel hecht koppel. Ik zou het niet doen, punt uit.” De situatie van 
Cecile (84 jaar) is in dit verband zeer verhelderend. Cecile zorgt voor haar man Servais 
sinds hij met zijn gezondheid sukkelt. Ze zorgt haast in haar eentje voor heel het 
onderhoud van het huis en de verzorging van haar man die nog vrij zelfstandig is maar 
niet veel meer kan doen in het huis. Hun relatie is zeer gespannen omdat Servais de 
grootste moeite heeft om zijn situatie te accepteren. Cecile van haar kant beschrijft hem 
als een gesloten, zwijgzame, narcistische man met een slecht karakter. Eén van hun vier 
dochters woont nog bij hen in en nu en dan steekt zij haar moeder een handje toe. Maar 
sinds Servais naar huis is teruggekeerd, zegt de dochter dat ze zich voor het eerst in haar 
leven vermoeid voelt, zowel fysiek als mentaal. Ze zou graag een kleine adempauze 
kunnen nemen: “Sommige dagen ben ik moe, niet alleen fysisch, maar geestelijk ook, en dat is 
het ergste vind ik, dat is moeilijk te genezen. … Als hij toen naar de broeders ging, dat was een 
verlichting voor mij …”

Maar hoe zit het met de belasting van mantelzorgers bij wie de kwaliteit van de 
band en de zorgrelatie achteruitgegaan zijn? In deze gevallen lijkt alles erop te wijzen 
dat de psychische belasting, in vergelijking met vergelijkbare zorgsituaties, zwaarder 
doorweegt en een groter risico inhoudt voor mishandeling, depressie en gezondheids-
problemen.

Over het geheel van de sample blijkt dat de belasting bij niet-inwonende mantelzor-
gers significant kleiner is dan bij inwonende mantelzorgers. Dit verschil is te verklaren 
doordat inwonende mantelzorgers instaan voor zorgbehoevenden met een hoger 
afhankelijkheidsniveau, voornamelijk als gevolg van cognitieve stoornissen (zie de 
gemiddelde score op de schaal voor cognitieve prestaties, tabel 7.12). De mediane score 
voor belasting toont een duidelijk verschil tussen zorgbehoevenden met of zonder 
ernstige cognitieve beperkingen (tabel nr. 7.96): de meeste mantelzorgers van zorgbehoe-
venden zonder ernstige cognitieve problemen kampen niet met een ernstige belasting 
(score minder dan 11). Is er sprake van cognitieve stoornissen bij de zorgbehoevende, dan 
zorgt dit voor een ernstige belasting bij het merendeel van de mantelzorgers, ongeacht 
hun aanwezigheidsniveau (niet-inwonend of inwonend). De belasting is evenwel het 
hoogst bij inwonende mantelzorgers.

5.4.2 Factoren die in verband worden gebracht met een ernstige psychologi-
sche belasting voor de voornaamste mantelzorger naargelang het afhankelijk-
heidsniveau
Voor mensen met ernstige functionele beperkingen (IADL en ADL)
Het gebruik van een dagcentrum wordt in verband gebracht met een grotere belasting, 
ongeacht het aanwezigheidsniveau van de mantelzorger. Ook cognitieve beperkingen bij 
de zorgbehoevende vormen, ongeacht de woonplaats van de mantelzorger, een factor 
voor een hogere belasting: wanneer de individuele score op de schaal voor cognitieve 
prestaties hoger is. De verschillen inzake cognitieve stoornissen blijven echter beperkt 
omdat de score binnen deze groep onder de drempelwaarde ligt om van ernstige 
stoornissen te kunnen spreken. Zo worden cognitieve beperkingen, zelfs wanneer ze vrij 
matig zijn, in verband gebracht met een hogere psychologische belasting voor de 
mantelzorgers.
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Bij niet-inwonende mantelzorgers is arbeidsduurvermindering de belangrijkste 
factor voor een hogere psychologische belasting. Het aantal mensen over wie de mantel-
zorger zich ontfermt, heeft ook een significante invloed op de belasting die hij ervaart: 
mensen die voor meer dan één persoon moeten zorgen, worden zwaarder belast. Tot slot 
speelt ook de tijdsinvestering van de mantelzorger een rol bij de belasting, zij het in 
mindere mate dan de hierboven genoemde factoren.

Bij inwonende mantelzorgers wordt één enkele factor in verband gebracht met 
een minder hoge belasting: het feit dat ze ouder dan 75 zijn. Bij deze mensen is de 
psychologische belasting significant minder zwaar dan bij jongere mantelzorgers voor 
eenzelfde afhankelijkheidsniveau. Dit resultaat zou kunnen worden verklaard door de 
grotere beschikbaarheid van oudere mantelzorgers die minder actief zijn dan jongere 
mantelzorgers. Ze zouden ook meer bereid zijn om hun partner te helpen.

Voor mensen met functionele beperkingen en ernstige cognitieve stoornissen 
(met of zonder gedragsproblemen)
Arbeidsduurvermindering en gedragsproblemen zijn de twee belangrijkste factoren 
voor een hogere belasting van de mantelzorger (inwonend of niet).

Bij niet-inwonende mantelzorgers blijft de tijdsinvestering een factor in de 
verhoging van de belasting, zij het in mindere mate dan arbeidsduurvermindering of 
gedragsproblemen. Het mediaan fiscaal inkomen van de gemeente is een factor voor een 
minder hoge belasting voor niet-inwonende mantelzorgers van zorgbehoevenden met 
cognitieve problemen. Deze indicator is een proxy of benadering van de sociaaleconomi-
sche status van de zorgbehoevenden. Naarmate het inkomen van een zorgbehoevende 
toeneemt, daalt de belasting voor de niet-inwonende mantelzorger. Dit gegeven kan op 
verschillende manieren worden geïnterpreteerd. De keuze van de mantelzorger om de 
zorgbehoevende thuis te houden, wordt zonder twijfel minder als een last ervaren 
indien een opname in een woonzorgcentrum kan worden gefinancierd met het inkomen 
van de zorgbehoevende. Ook wordt het op die manier makkelijker om formele zorgdien-
sten in te schakelen, al merken we op dat het gebruik van zorgdiensten (gezinshulp, 
huishoudhulp) geen significante factor is voor de vermindering van de belasting.

De geïnterviewde mantelzorgers geven aan dat hun bekommernis om de zorgbehoe-
vende ook een psychologische belasting vormt wanneer ze niet aanwezig zijn. We 
zouden het dus kunnen hebben over een ‘psychische’ aanwezigheid: “Ik denk er de hele tijd 
aan.” Luc ( 51 jaar)

Bij inwonende mantelzorgers blijkt de factor die geassocieerd wordt met een 
minder hoge belasting het feit dat de zorgbehoevende oudere een vrouw is.

Morele ondersteuning van mantelzorgers
Sommige mantelzorgers krijgen  morele ondersteuning van hun omgeving. Vaak gaat 
het om vrienden/collega’s die zelf in een gelijkaardige situatie zitten. Valérie wisselt 
advies en tips uit met een collega van wie de moeder aan dezelfde ziekte lijdt als de hare 
en Daniel heeft vrienden van wie de vrouw ook een motorische handicap heeft. Ze halen 
heel wat morele steun uit deze contacten. Door hun gemeenschappelijke ervaringen uit 
te wisselen, voelen ze zich psychisch minder alleen, ook al stelt Valérie net als alle 
andere mantelzorgers vast dat “er niet veel mensen zijn die ons kunnen helpen.” Het uitwisse-
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len van ervaringen helpt ook Daniel om uit zijn isolement te komen: “We kennen redelijk 
veel mensen die dezelfde ziekte hebben als mijn vrouw. Ja, we spreken daar regelmatig over. Ja, ik 
moet zeggen, als ik iemand advies kan geven of zo … Ik zal niet zeggen dat dit elke maand gebeurt, 
maar toch regelmatig. Ik heb klanten die mij vragen hoe het met mijn vrouw gaat. En dan zeggen 
ze: ‘Tiens, ik heb een collega die ook multiple sclerose heeft.’ En van het een komt het ander, en we 
praten daar dan over. En dan vraag ik: ‘Ah, en werkt hij nog?’ ‘Wel ja, hij kan nog werken maar 
het wordt alsmaar moeilijker.’ En dan stel ik vast dat alles wat ze mij vertellen, dat ik dat ook 
allemaal meegemaakt heb [...]. Dat doet me denken aan de jaren die voorbij zijn. En ik denk bij 
mezelf, ocharm, die mens moest eens weten wat hem nog allemaal te wachten staat.”

Het uitwisselen van ervaringen verzacht de pijn van het algemene onbegrip: “Het is 
heel moeilijk om hiermee te leven. De mensen kunnen zich dat niet voorstellen, maar ik zeg altijd, 
als je het niet zelf aan de hand hebt, kun je dat onmogelijk begrijpen. Er zijn mensen die mij 
zeggen: ‘Ja, ’t is waar, je hebt gelijk.’ En dan realiseer ik me dat die persoon mij wel gelijk heeft 
gegeven, maar 10 minuten later alles alweer vergeten is.” Daniel (63 jaar)

Bovendien moeten mensen ook de moed vinden om te praten over wat ze meemaken. 
Sommigen willen anderen niet te veel belasten met hun verhalen over wat ze allemaal 
meemaken. Ze zijn niet alleen bang om niet begrepen te worden, maar plooien ook 
helemaal op zichzelf terug en verwaarlozen hun sociale contacten. Emilie (59 jaar) praat 
niet over haar ervaringen. Ze verklaart dit  als volgt: “Wanneer mensen het niet begrijpen 
– ik denk dat het misschien komt omdat ik niets zeg – wanneer ze niet begrijpen hoe wij leven, dan 
mogen ze zo niet reageren, hé. Maar ik vind dat dat geen nut heeft … ik vind het belangrijker om 
het allemaal voor mij te houden. Dat is privé.”

5.5 Wens van zorgbehoevenden om naar een woonzorgcentrum te gaan

5.5.1 Naargelang  de situatie
Het percentage mensen dat naar een woonzorgcentrum (of een serviceflat) wil gaan, 
varieert van 1% tot 19%, naargelang van de situatie. Over het geheel van de sample stijgt 
hun aandeel aanzienlijk wanneer de zorgbehoevende significante cognitieve stoornis-
sen heeft. Mensen met een inwonende mantelzorger staan  overigens meer weigerachtig 
om naar een woonzorgcentrum te gaan – ongeacht hun situatie – dan mensen die alleen 
wonen (met een mantelzorger of zonder). We stellen voor de drie eerste afhankelijk-
heidsniveaus een statistisch significant verschil vast tussen de situaties met een 
inwonende mantelzorger en de situaties met een niet-inwonende mantelzorger.
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Figuur 5.2 Wens van de zorgbehoevende persoon om naar een woonzorgcen-
trum te gaan (in %)

 

7 8

4
3

6

1

5

7

3

19

12
11

Zonder

Niet-in
won.

Inwon.

Zonder

Niet-in
won.

Inwon.

Zonder

Niet-in
won.

Inwon.

Zonder

Niet-in
won.

Inwon.

lichte 
beperk.

IADL
beperk.

IADL en
ADL
beperk.

funct. 
cogn.

5.5.2 Naargelang geslacht
Over het algemeen zijn er geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen, maar in 
bepaalde situaties is dit wel het geval. Iets meer alleenwonende mannen (met of zonder 
niet-inwonende mantelzorger) met functionele beperkingen (IADL en ADL) en zonder 
cognitieve stoornissen dan vrouwen (in dezelfde situatie) willen naar een woonzorgcen-
trum, maar de verschillen zijn statistisch niet significant. Meer vrouwen dan mannen 
zonder mantelzorger en met ernstige cognitieve stoornissen willen naar een woonzorg-
centrum (23% tegenover 13%), maar de sample voor dit soort situatie is klein.

Figuur 5.3 – Wens van de zorgbehoevende om naar een woonzorgcentrum te 
gaan: man/vrouw (in %)
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5.5.3 Naargelang  het mediaan fiscaal inkomen van de woongemeente
De wens om naar een woonzorgcentrum te gaan, klinkt vaker bij mensen die tot de twee 
eerste afhankelijkheidsniveaus behoren (‘geringe beperkingen’ en ‘beperkingen bij 
IADL’) en die in een gemeente wonen met een hoog mediaan fiscaal inkomen per 
huishouden (3e kwartiel) dan bij mensen uit gemeenten met een gering fiscaal inkomen 
(1e kwartiel). De vastgestelde verschillen zijn statistisch echter niet significant. Eén 
mogelijke verklaring is dat een deel van de vrij begoede mensen sneller deze beslissing 
neemt dan mensen met een gering inkomen. We merken op dat we werken met een zeer 
kleine sample van zorgbehoevenden zonder mantelzorger en met ernstige cognitieve 
stoornissen, wat een verklaring kan zijn voor het hoge percentage personen die naar een 
woonzorgcentrum willen (45%).

Figuur 5.4 – Wens van de zorgbehoevende persoon om naar een woonzorg-
centrum te gaan, in relatie tot het fiscale inkomen in de gemeente van woon-
plaats (in %)

 

6
8 7

10

5

9

0

13

5 54
3 1

0

5

45

8 9 8 10
7

11

0 0

■ 1ste kwartiel   ■ 3de kwartiel   

Zonder

Niet-in
won.

Inwon.

Zonder

Niet-in
won.

Inwon.

Zonder

Niet-in
won.

Inwon.

Zonder

Niet-in
won.

Inwon.

lichte 
beperk.

IADL
beperk.

IADL en
ADL
beperk.

funct. 
cogn.

Hoofdstuk 5. Gevolgen van de verleende zorg



Mantelzorgers van thuiswonende ouderen in België:
een cruciale en complexe rol 91

HOOFDSTUK 6. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Met dit onderzoek willen we de toestand beschrijven waarin mantelzorgers van 
thuiswonende zorgbehoevende ouderen zich vandaag bevinden. Deze beschrijving 
stelt ons in staat om meer inzicht te verwerven in het belang van hun rol enerzijds, 
en om de risicosituaties voor mantelzorgers en zorgbehoevende ouderen te identifi-
ceren anderzijds.

6.1 Reikwijdte van het onderzoek
Het onderzoek vertrok vanuit de analyse van diverse combinaties van mantelzorgers en 
zorgbehoevenden die we identificeerden volgens het afhankelijkheidsniveau van de 
zorgbehoevende oudere en het aanwezigheidsniveau van de mantelzorger (niet-inwo-
nend, inwonend). Voor de zorgbehoevenden definieerden we de volgende vijf afhanke-
lijkheidsprofielen in functie van hun behoeften:

•  personen die lichte hulp nodig hebben;
•  personen die voor zichzelf kunnen zorgen, maar hulp nodig hebben bij instrumen-

tele activiteiten van het dagelijks leven (IADL), zoals boodschappen doen, koken, 
poetsen, afwassen of vervoer;

•  personen die zorg behoeven voor instrumentele (IADL) én basale dagelijkse 
activiteiten van het degelijks leven (ADL), zoals zich aankleden, eten of naar het 
toilet gaan;

•  personen die naast functionele (IADL en ADL) ook cognitieve beperkingen ervaren 
(bijvoorbeeld dementie);

•  personen die naast functionele en cognitieve beperkingen ook gedragsstoornissen 
hebben.

Uit de resultaten blijkt dat het profiel van de mantelzorgers (leeftijd, geslacht, 
professionele activiteit, eventuele aanwezigheid van een tweede mantelzorger, verstrek-
te zorg, enz.) verschilt naargelang ze al dan niet bij de zorgbehoevende inwonen. Vanaf 
een bepaald afhankelijkheidsniveau blijken inwonende mantelzorgers ook beter in staat 
te zijn om de zorg te verlenen die onontbeerlijk is om de zorgbehoevende thuis te kunnen 
blijven verzorgen. Dit verklaart waarom we verschillen zien in het profiel van de 
zorgbehoevende thuiswonende ouderen naargelang ze een inwonende dan wel een 
niet-inwonende mantelzorger hebben. Het indelen van dyades ‘zorgbehoevende 
oudere-mantelzorger’ in categorieën is zowel voor de kwantitatieve als voor de 
kwalitatieve analyse doeltreffend gebleken en zou in andere studies verder 
onderzocht kunnen worden.

Voor deze analyse hebben we gebruikgemaakt van de individuele gegevens die 
werden verzameld in het kader van de evaluatie van de Protocol 3-projecten inzake 
alternatieve en ondersteunende zorgvormen, en van de kwalitatieve gegevens  uit de 
diepte-interviews met mantelzorgers waarin gepeild werd naar hun ervaringen.

De individuele gegevens van de begunstigden van de Protocol 3-projecten stelden 
ons in staat om een gedetailleerde statistische analyse te maken die de huidige situatie 
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van de mantelzorgers in België weergeeft. We merken op dat de langdurige zorg niet 
werd hervormd in de periode waarin de gegevens werden verzameld en dat de patiënten 
voor de Protocol 3-projecten op een voldoende gediversifieerde wijze werden gerekru-
teerd (ziekenhuisopnames, thuiszorgorganisaties, OCMW’s, woonzorgcentra, enz.). Zo 
geeft de thuisondersteuning die aan de hand van deze gegevens wordt beschreven, 
nauwkeurig aan hoe de zorgbehoevende oudere thuis wordt opgevangen in functie van 
de diverse afhankelijkheidsniveaus. Kansarmen – die binnen de sample mogelijk 
minder talrijk zijn als gevolg van hun minder goede integratie in het gezondheids-
zorgsysteem – zijn toch in voldoende mate vertegenwoordigd om bepaalde analyses in 
functie van de sociaaleconomische status te kunnen uitvoeren (met behulp van een 
proxy-variabele: het aangegeven mediaan fiscaal inkomen van de woongemeente van 
de zorgbehoevenden).

Om de betrokkenheid van mantelzorgers beter te kunnen begrijpen en te kunnen 
anticiperen op de impact van de vergrijzing in België is een gecoördineerde enquête 
aangewezen, om het aantal mantelzorgers van zorgbehoevende ouderen in ons land 
preciezer te kunnen inschatten.

6.2 Belang van de rol van mantelzorgers
Het tijdsaspect is essentieel om het belang van de dagelijkse inzet van mantel-
zorgers te begrijpen. Over het algemeen besteden inwonende mantelzorgers veel meer 
tijd aan zorg dan niet-inwonende mantelzorgers.

Niet-inwonende mantelzorgers zijn sterk betrokken vanaf het verschijnen van de 
eerste symptomen (iets minder dan één uur per dag). Hun tijdsinvestering neemt sterk 
toe wanneer er sprake is van ernstige cognitieve stoornissen (meer dan twee uur per dag) 
omdat de zorgbehoevende in dat geval toezicht nodig heeft. Over het algemeen onder-
steunen niet-inwonende mantelzorgers zeer frequent met IADL-hulp, terwijl zij minder 
vaak zorg voor ADL op zich nemen (18% voor hygiënische zorg en/of incontinentiebe-
heer). Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat niet-inwonende mantelzorgers zich terug-
houdend opstellen wanneer het om lichaamsverzorging gaat en dat zij deze taken liever 
aan professionals overlaten, vooral wanneer de zorgbehoevende en de mantelzorger niet 
van hetzelfde geslacht zijn.

Bij inwonende mantelzorgers bedraagt de gemiddelde tijdsinvestering 3 tot 10 
uur, naargelang het afhankelijkheidsniveau. Functionele beperkingen bij de elementai-
re activiteiten van het dagelijks leven vormen een belangrijke factor bij de toename van 
hun tijdsinvestering. De kwalitatieve analyse bevestigt dat inwonende mantelzorgers 
vooral worden ingeschakeld voor hygiënische zorg en voor transfers of verplaatsingen. 
Deze tijdsmeting geeft overigens ook aan dat inwonende mantelzorgers voor een haast 
permanent toezicht zorgen, wat onontbeerlijk is vanaf een bepaald niveau van cognitie-
ve stoornissen.

Mantelzorgers leveren door hun dagelijkse aanwezigheid een ondersteuning 
waarvan de economische waarde met de proxy good-methode kan worden geraamd: de 
geldwaarde van de tijdsinvestering per taak wordt bepaald op basis van het salaris van 
een professional die hetzelfde zou doen. De zorg die een niet-inwonende mantelzorger 
van een zorgbehoevende met ernstige cognitieve stoornissen verleent, komt overeen 
met gemiddeld 1.189 euro per maand. De zorg van een inwonende mantelzorger komt 
overeen met een kostprijs van 941 euro per maand (bepaalde IADL worden in deze 
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specifieke situatie niet meegerekend). In het geval van zorgbehoevenden met ernstige 
functionele beperkingen bij ADL en IADL komt de geldwaarde van de zorg die een 
niet-inwonende mantelzorger verleent, overeen met 641 euro per maand (621 euro per 
maand indien de mantelzorger bij de zorgbehoevende inwoont). We onderstrepen dat 
het hier om lage ramingen gaat omdat het toezicht als activiteit om technische redenen 
niet werd meegerekend: het risico bestond namelijk dat de tijd die aan gelijktijdig 
uitgevoerde activiteiten wordt besteed, dubbel zou worden gerekend, en bovendien 
ontbreekt een professioneel equivalent voor de inwonende mantelzorgers. Deze techni-
sche problemen werden door de kwalitatieve analyse bevestigd. Het is voor mensen 
onmogelijk om te schatten hoeveel tijd ze aan toezicht besteden.

Mantelzorgers voeren een brede waaier van ondersteunende en zorgtaken uit 
waarvan de economische waarde een niet te onderschatten factor is. Toch blijft de 
beschrijving van het actiedomein van de mantelzorgers op basis van de tijdsmeting 
echter onvolledig. Een heleboel niet-kwantificeerbare verantwoordelijkheden blijven op 
deze manier namelijk buiten beschouwing (beschikbaar moeten zijn, psychologische 
ondersteuning, anticiperen op toekomstige behoeften, sociaal leven ondersteunen, ...). 
Toch zijn deze even belangrijk in thuiszorgsituaties als andere, meetbare activiteiten. De 
interviews met de mantelzorgers stelden ons in staat om hun complexe rol volledig te 
belichten en de meervoudige verantwoordelijkheden die ze dragen, te beschrijven.

De brede betrokkenheid van de mantelzorgers heeft een positieve repercussie op het 
vlak van ziekenhuisopnames van meer dan één dag wanneer een zorgbehoevende 
oudere over een inwonende mantelzorger beschikt en wanneer een mantelzorger 
verklaart dat hij of zij meer ADL-hulp kan bieden (onafhankelijk van zijn woonplaats). 
Het effect is niet voor alle afhankelijkheidsniveaus hetzelfde. Bij mensen met ernstige 
functionele beperkingen en geringe cognitieve beperkingen stellen we een kleiner risico 
op ziekenhuisopname vast. Bij mensen met ernstige cognitieve stoornissen is het de 
duurtijd van de ziekenhuisopnames die we zien verminderen.

Uit de kwalitatieve studie blijkt dat mantelzorgers het moeilijk hebben om informa-
tie te vinden en advies te krijgen van professionals en instellingen [36]. Uit de analyse 
komen twee informatieniveaus naar voren: informatie over administratieve procedures 
en beschikbare publieke ondersteuningssteunmogelijkheden enerzijds, en informatie 
over de begeleiding bij hun dagelijkse ondersteunende en zorgtaken anderzijds.

Dit doet de vraag rijzen of het niet nodig is om mantelzorgers op te leiden en te 
begeleiden bij hun dagelijkse ondersteunende en zorgtaken. We onderscheiden 
hierbij drie doelstellingsniveaus [16]: mantelzorgers opleiden (samenwerking met 
professionals), mantelzorgers informeren zodat ze met kennis van zaken beslissingen 
kunnen nemen, en families en naasten ondersteunen en aanmoedigen, een zorg die niet 
mag worden losgekoppeld van de steun aan de zorgbehoevende oudere. De mantelzorger 
is namelijk vaak verplicht om thuis professionele handelingen uit te voeren (revalide-
ren, medicijnen toedienen, wassen, stimuleren, dragen) die een opleiding vereisen om 
eventuele risico’s voor de mantelzorger en voor de zorgbehoevende te vermijden.

Hoofdstuk 6. Conclusies en aanbevelingen
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6.3 Geïdentificeerde risicosituaties 
De thuisondersteuning van zorgbehoevende ouderen houdt diverse risico’s in voor zowel 
de mantelzorger als de zorgbehoevende. Het gaat daarbij om risico’s voor de fysieke en 
psychische gezondheid van de mantelzorger (uitputting, depressie, ...) en risico’s voor de 
zorgbehoevende (risico op mishandeling) die deels zouden kunnen worden voorkomen 
door formele zorgdiensten in te schakelen.

6.3.1 Sociaaleconomische status
Personen die in een gemeente met een laag fiscaal inkomen per aangifte wonen, 
kampen gemiddeld met een hogere psychologische belasting. Verschillende factoren 
kunnen verklaren waarom zij het moeilijker hebben om een zorgbehoevende thuis te 
verzorgen: de weigering om naar een woonzorgcentrum te gaan, de beperkte toegang 
tot informatie over financiële tegemoetkomingen, en een beperkter gebruik van 
formele zorgdiensten [1]. Zorgbehoevenden die in een gemeente met een minder hoge 
sociaaleconomische status wonen, kunnen namelijk in verhouding op minder diensten 
rekenen: van de zorgbehoevenden met een niet-inwonende mantelzorger die proble-
men ondervinden bij de lichaamsverzorging, kon slechts 51% in de maand ervoor op 
hygiënische zorg door een thuisverpleegkundige rekenen, terwijl dit 62% was in 
gemeenten met een hoog mediaan fiscaal inkomen. Het verschil is nog groter voor 
mensen met een inwonende mantelzorger (18%). We stellen ook bij zorgbehoevenden 
met ernstige functionele beperkingen en een niet-inwonende mantelzorger een 
verschil van 13% vast tussen het aantal gebruikers van gezinszorg en/of huishoudhulp 
in deze twee soorten gemeenten (laag en hoog inkomen). Vooral wanneer het gaat om 
kansarme personen, zien we situaties die zowel voor de mantelzorger als voor de 
zorgbehoevende een risico inhouden.

6.3.2 Ondersteuning van niet-inwonende mantelzorgers
Mantelzorgers jonger dan 65 jaar die nog uit werken gaan, wonen meestal niet in bij de 
zorgbehoevende. Deze groep maakt 64% uit van de mantelzorgers onder de 65 jaar in 
onze sample . De meesten onder hen besteden iets meer dan 2 uur per dag aan zorg 
wanneer ze een zorgbehoevende oudere met cognitieve problemen bijstaan. Dit is een 
niet onaanzienlijke tijdsinvestering die ook een significante invloed op de psychologi-
sche belasting heeft (een grote tijdsinvestering gaat gepaard met een hoge belasting). 
Deze belasting neemt nog toe wanneer de mantelzorger  meerdere mensen ten laste 
heeft en wanneer de zorgbehoevende ernstige cognitieve stoornissen heeft. Wie in 
België minder wil gaan werken om meer beschikbaar te zijn voor een zorgbehoevende 
naaste, kan gebruikmaken van verschillende formules voor arbeidsduurvermindering. 
Mantelzorgers maken hiervan echter niet zo vaak gebruik (maximaal 8% van de mensen 
die nog actief zijn op de arbeidsmarkt). Wie dit wel doet, kampt met een veel zwaardere 
psychologische belasting dan andere mantelzorgers. Waarschijnlijk wachten de nog 
actieve mantelzorgers het liefst zo lang mogelijk vóór ze beslissen om hun professionele 
activiteit terug te schroeven. Daarbij speelt niet alleen het inkomensverlies mee, maar 
ook het feit dat dit niet altijd zo makkelijk aanvaard wordt in de werkomgeving. Boven-
dien vonden de personen met wie we gingen praten het voor hun persoonlijke ontplooi-
ing psychologisch belangrijk om professioneel actief te blijven. Het werk vormt een 
efficiënte barrière tegen een allesoverheersende toewijding aan de zorgbehoevende 
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oudere, ongeacht of hij bij de zorgbehoevende inwoont of niet. Aangezien we weten dat 
de nog actieve mantelzorgers in de komende jaren nog meer onder druk dreigen te 
komen door de wijzigende leeftijdsopbouw van de bevolking, is een brede maatschap-
pelijke reflectie en debat over de balans tussen betaald werk en mantelzorg 
wenselijk. Vanuit het standpunt van de mantelzorgers is arbeidsduurvermin-
dering meer aangewezen dan het volledig onderbreken van de professionele 
activiteit. Op korte termijn moeten de mogelijkheden van tijdskrediet voor 
zorg verbeterd worden alsook de toeleiding ernaar.

Meer hulp en zorg inschakelen – zowel voor ADL als voor IADL – is een oplossing om 
de mantelzorger te ontlasten en zijn aanwezigheid te beperken. Daarbij dient de gezins-
zorg een centrale rol te spelen door niet alleen aan de behoeften van de zorgbehoevende 
tegemoet te komen maar ook de mantelzorger te ontlasten. Het aantal gebruikers van 
gezinszorg of huishoudhulp is vrij groot in situaties met een niet-inwonende mantelzor-
ger, maar nog steeds maakt een niet onaanzienlijk percentage mantelzorgers geen 
gebruik van deze zorg wanneer de zorgbehoevende een hoog afhankelijkheidsniveau 
heeft (18%). Wanneer intenser gebruik wordt gemaakt van deze diensten, kan de 
gezinshulp meer taken overnemen, vooral het toezicht dat vanaf een bepaald niveau van 
cognitieve stoornissen onontbeerlijk wordt. Het verbeteren van de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van thuiszorg (geografisch, financieel) zal in belangrijke 
mate bijdragen aan de ondersteuning van de niet-inwonende mantelzorgers. 
Deze thuiszorgdiensten vereisen overigens een specifieke omkadering (versterking van 
management en verbetering van opleidingen) wanneer er geen inwonende mantelzorger 
is. Dit is meer in het bijzonder nodig om bepaalde vormen van problematisch gedrag te 
voorkomen, zowel bij de professional (misbruik van de kwetsbaarheid of mishandeling) 
als bij de zorgbehoevende ouderen (agressief of ongepast gedrag). De manier waarop 
wordt omgegaan met eventueel ongepast gedrag is net wat niet-inwonende mantelzor-
gers van zorgbehoevenden met cognitieve problemen ervan weerhoudt om het toezicht 
aan een gezinshulp te delegeren. Ook kunnen mantelzorgers een zekere gêne voelen in 
verband met het risico op sociale uitsluiting. Wanneer we naar de cijfers kijken, stellen 
we vast dat zorgbehoevenden die ook gedragsproblemen vertonen, in verhouding 
minder kunnen rekenen op hygiënische zorg door een thuisverpleegkundige (36% tegen-
over 41%).

6.3.3 Ondersteuning van inwonende mantelzorgers
Inwonende mantelzorgers ondersteunen de mensen die het meest afhankelijk zijn – 
door functionele en/of cognitieve beperkingen – en hun psychologische belasting is 
hoger dan die van niet-inwonende mantelzorgers. Zij zijn zeer sterk betrokken bij de 
zorg en besteden er gemiddeld meer dan 10 uur per dag aan wanneer de zorgbehoevende 
aan ernstige cognitieve stoornissen lijdt. Daarnaast stellen we ook vast dat een zeker 
percentage van hen vrij oud is (53% is ouder dan 70). Hun hoge leeftijd doet vermoeden 
dat ze fysiek minder sterk zijn, waardoor hun gezondheid achteruit dreigt te gaan en ze 
het risico lopen om sociaal geïsoleerd te raken We stellen vast dat een niet onaanzienlijk 
percentage van de inwonende mantelzorgers van mensen die ernstige beperkingen bij 
ADL en incontinentieproblemen ervaren, niet kan rekenen op formele zorg (25% tot 27% 
naargelang de aanwezigheid van cognitieve problemen). Het gaat om 18% tot 31% 
wanneer de mantelzorgers ouder dan 75 zijn. Een mantelzorger die zelf niet meer van de 
jongsten is, kan dit soort situaties niet altijd even goed aan, vooral wanneer de zorgbe-
hoevende als gevolg van ernstige cognitieve stoornissen minder goed meewerkt. 
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Bijzondere aandacht lijkt aangewezen voor situaties die tot problemen kunnen 
leiden omdat een zorgbehoefte niet wordt gedekt (bv. hygiënische zorg) of omdat er 
risico’s dreigen voor zeer oude mantelzorgers die mogelijk fysiek niet meer tegen hun 
taak opgewassen zijn. Mantelzorgers die door een tweede persoon worden bijgestaan, 
zouden in een minder ongunstige situatie verkeren, maar de resultaten geven aan dat 
inwonende mantelzorgers voor het merendeel alleen staan met de zorg voor hun naaste 
(in tegenstelling tot wat bij niet-inwonende mantelzorgers het geval is). Deze situaties 
houden een risico op instabiliteit in door de potentiële en minder zichtbare kwetsbaar-
heid van de voornaamste mantelzorger of door het ontbreken van een expliciete 
zorgvraag vanwege de dyade mantelzorger-zorgbehoevende.

6.3.4 Betere opsporing van hulp- en zorgbehoeften vereist 
Mantelzorgers van mensen met ernstige cognitieve stoornissen worden zwaarder belast 
dan anderen, vooral wanneer de zorgbehoevende oudere ook gedragsproblemen heeft. 
Een regelmatige en aangepaste opvolging van dit soort situaties, in functie van de 
evolutie van de ziekte, lijkt van essentieel belang. Mantelzorgers worden namelijk 
regelmatig met nieuwe en niet te voorziene problemen geconfronteerd die het gevolg zijn 
van de evolutieve aard van de ziekte en die een regelmatige, professionele begeleiding 
vereisen. Een dergelijke opvolging zou hen in staat stellen om hun verhaal te vertellen, 
zodat ze meer afstand zouden kunnen nemen van moeilijke en emotioneel uitputtende 
ervaringen. Een regelmatige begeleiding door een professional zou hen ook de kans geven 
om onverwachte of problematische gedragingen beter te begrijpen en eventueel op zoek 
te gaan naar oplossingen om gewelddadige of ongepaste reacties te voorkomen.

Er moet werk gemaakt worden van een verbeterde toegang tot de formele 
thuiszorgdiensten die lichaamsverzorging kunnen bieden. De precieze rol van 
respectievelijk gezinszorg en thuisverpleging moet worden verduidelijkt. In onze 
studie stellen we namelijk vast dat 58% van de mensen met ernstige functionele beperkin-
gen in de maand vóór de bevraging thuisverpleging kreeg. Bij de 42% die het zonder 
thuisverpleging moest stellen, waren mensen met incontinentieproblemen die regelmatig 
hun huisarts hadden geraadpleegd (46% tot 59% van hen minstens één keer per maand in 
het voorgaande jaar, naargelang het afhankelijkheidsniveau). Dit zou kunnen worden 
verklaard door het feit dat de arts deze behoefte niet ter sprake heeft gebracht.

Een andere manier om niet of onvoldoende gedetecteerde zorgnoden op te sporen, is 
werken aan een sensibilisering van de thuiszorgkrachten die regelmatig bij de mensen 
thuis komen (huishoudhulp en/of gezinszorg wordt door 74% van de volledige sample 
gebruikt). Zij zijn echter niet specifiek opgeleid om deze behoeften te identificeren en 
nog minder om ze te melden.

Van alle zorgbehoeften is de behoefte aan respijtzorg waarschijnlijk nog het moei-
lijkst in objectieve cijfers weer te geven. De mantelzorgers zelf drukken deze behoefte 
ook niet altijd expliciet uit. Een andere moeilijkheid is dat het aanbod van respijtzorg 
buitenshuis onvoldoende rekening houdt met de extra belasting die dit meebrengt voor 
de mantelzorgers (bv. door de uurroosters en het transport van en naar de dagcentra) en 
in sommige gevallen ook financieel niet haalbaar is [36]. Alles bij elkaar genomen maakt 
een klein percentage van de personen uit de sample gebruik van dit soort diensten: hoog-
uit 8% doet een beroep op een oppasdienst, 14% op de dagcentra en 10% op de formule 
van kortverblijf in woonzorgcentra.
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HOOFDSTUK 7. 

BIJLAGEN

7.1 Methodologie van de kwantitatieve analyse 

7.1.1 Gegevensverzameling
Gebruikte individuele gegevens
De steekproef bestaat uit het geheel van de ouderen die van 2010 tot 30 november 2015 
zorginterventies in het kader van Protocol 3 ontvingen. De criteria om van een inter-
ventie te kunnen genieten, zijn als volgt:

– 60 jaar of ouder zijn EN
– een score van 6 of meer hebben op de schaal van Edmonton OF
–  de status A, B of C hebben volgens de beoordeling op de schaal van Katz (aangepast 

om de forfaits voor thuisverpleging te bepalen) OF
–   een door een geriater, neuroloog of psychiater gediagnosticeerde dementie.
Bij het begin van de begeleiding interviewt een professional de oudere en/of zijn of 

haar mantelzorger om een eerste globale evaluatie van de situatie te maken. Ze houdt 
rekening met verschillende dimensies: de gezondheidstoestand van de oudere, de 
thuiszorgdiensten (met uitzondering van terugbetaalde gezondheidszorgen) die op het 
ogenblik van de evaluatie worden gebruikt, de informele zorg, de levenskwaliteit, de 
belasting voor de belangrijkste mantelzorger... 

Om deze informatie te verzamelen, worden de volgende vragenlijsten gebruikt:
–  het BelRAI Home Care-instrument;
–  een ad-hoc-vragenlijst, opgesteld om zowel het type als de intensiteit van de 

gebruikte thuiszorg (met uitzondering van terugbetaalde gezondheidszorgen) als 
de door de mantelzorgers bestede tijd te beschrijven. De belangrijkste mantelzorger 
vult het tweede deel van de vragenlijst in. Dit is informatie gebaseerd op de verkla-
ringen van de respondent;

–  de Zarit-vragenlijst voor de meting van de psychologische belasting van de mantel-
zorgers [31];

–  de WhoQol-8 items vragenlijst voor de meting van de levenskwaliteit.
Deze eerste evaluatie levert precieze gegevens op over de gebruikelijke begeleiding van 
kwetsbare thuiswonende ouderen, los van de interventies in het kader van Protocol 3. De 
individuele gegevens over de terugbetaalde gezondheidszorgen die de begunstigden van 
interventies in het kader van Protocol 3 ontvangen, worden eveneens gebruikt als 
aanvulling van de prospectief verzamelde individuele gegevens, voor de prestatieperio-
de van 2009 tot 2014 (bron: Intermutualistisch agentschap, IMA).
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De twee databanken worden anoniem gemaakt en samengevoegd op basis van het 
rijksregisternummer van de patiënten. Om elk risico van een identificatie van de 
patiënten te voorkomen, wordt de exacte datum van de verstrekking van de gezond-
heidszorg vervangen door de maand en het jaar; hetzelfde gebeurt met de geboorte- en 
overlijdensdatums18.

Bijkomende niet-individuele gebruikte gegevens
Men gebruikt bijkomende gegevens om bepaalde hypotheses te testen waarvoor de 
onontbeerlijke informatie in de initiële databank ontbreekt. De geografische locatie zou 
een invloed kunnen hebben op de geboden begeleiding, in het bijzonder in relatie tot de 
bevolkingsdichtheid. Verscheidene factoren kunnen immers verklaren waarom de hulp 
aan kwetsbare ouderen tussen landelijke en stedelijke zones verschilt. De formele 
diensten zouden minder toegankelijk zijn in de minst dichtbevolkte zones (minder 
ontwikkeld aanbod, geografische afstand) en ook de manier van leven zou een rol 
kunnen spelen (minder mobiliteit, sterker ontwikkeld sociaal netwerk...). Eurostat 
gebruikt het volgende concept om landelijke en stedelijke woonzones van elkaar te 
onderscheiden:

–  dichtbevolkte zone (A): aansluitend geheel van gemeenten, elk met een dichtheid 
van meer dan 500 inw./km², de totale bevolking van het geheel bedraagt ten minste 
50 000 inwoners;

–  intermediaire zone (B): aansluitend geheel van gemeenten dat geen deel uitmaakt 
van een dichtbevolkte zone, elk met een dichtheid van meer dan 100 inw./km² en 
met een totale bevolking van minder dan 50 000 inwoners, of grenzend aan een 
dichtbevolkte zone;

–  laagbevolkte zone (C): aansluitend geheel van gemeenten dat geen deel uitmaakt 
van een dichtbevolkte zone of van een intermediaire zone. Een geheel van gemeen-
ten van in totaal minder dan 100 km² dat de vereiste dichtheid niet bereikt maar 
volledig wordt ingesloten door een dichtbevolkte of een intermediaire zone moet 
als een deel van die zone worden beschouwd. Indien dit geheel ingesloten is tussen 
een dichtbevolkte en een intermediaire zone, wordt het als een deel van de interme-
diaire zone beschouwd.

Het criterium van Eurostat is gedetailleerd beschikbaar via de postcode [11] zodat 
men dit gegeven kan fusioneren met de individuele gegevens van de patiënten op basis 
van hun woonplaats (bron: bevolkingsgegevens IMA).

Een andere geteste hypothese is de invloed van het socio-economische niveau op de 
thuiszorg. Personen met een laag inkomen zouden immers moeilijker toegang kunnen 
krijgen tot thuiszorgdiensten, zodat de rol van de mantelzorger groter is. Zijn de 
thuiszorgdiensten in ons land voldoende toegankelijk voor deze categorie van personen? 
Kan men een verschil in de situatie van de mantelzorgers objectiveren? Bij ontstentenis 
van verzamelde individuele gegevens over het inkomenspeil, zijn het gemiddelde en 
mediaan inkomen per aangifte beschikbaar per postcode (bron: statbel.fgov.be).

Beschrijving van de clusteringmethode
Dankzij de combinatie van de scores op de BelRAI-schalen kan men de profielen van de 
afhankelijke ouderen bepalen. De verschillende BelRAI-schalen leveren op individueel 

18 Het gebruik van de individuele gegevens van de patiënten van interventies in het kader van Protocol 3 
werd toegelaten door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer, déclaration 
n°10/028 modifiée CSSSS/16/024 en door het ethisch comité van elk van de universiteiten die deelnemen 
aan de evaluatie van de projecten Protocol 3
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niveau een nauwkeurige evaluatie op van de functionele beperkingen, de cognitieve 
beperkingen, de depressiesymptomen en de aanwezigheid van gedragsstoornissen. Zo 
geeft de schaal van de Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) een score die de 
functionele beperkingen meet voor de uitvoering van de elementaire, basale dagelijkse 
activiteiten (zich wassen, zich aankleden...) maar geeft ze niet aan of de patiënt ook 
cognitieve of gedragsproblemen heeft. De verschillende gezondheidsprofielen worden 
gekarakteriseerd aan de hand van een bijzondere statistische methode, de niet-gesuper-
viseerde classificatie, die de samenvoeging van de scores op de verschillende Bel-
RAI-schalen mogelijk maakt, om een antwoord te geven op de volgende vragen: bestaan 
er natuurlijke groepen van afhankelijke ouderen met vergelijkbare resultaten op de 
verschillende gezondheidsschalen? Hebben deze groepen een klinische betekenis? 
Welke type profielen worden op die manier gedefinieerd? De niet-gesuperviseerde 
classificatie verloopt in twee grote etappes:

–  Een principal component analysis (PCA), zijnde een spectrale decompositie van de 
correlatiematrix van de verschillende BelRAI-schalen. De correlatiematrix wordt 
berekend op basis van gecentreerde en gereduceerde data. En maakt het mogelijk 
om alle schalen in een gestandaardiseerde eenheid om te zetten. Elk individu wordt 
voorgesteld door een punt in een multidimensionale ruimte die op basis van de 
scores van de verschillende BelRAI-schalen wordt gevormd. De hoofdcomponenten 
zijn de assen die de wolk van punten het best structureren.

–  Vervolgens wordt een clusteringmethode toegepast waarmee men natuurlijke 
groepen binnen de wolk van punten kan bepalen, op basis van de correlatiematrix 
van de analyse in hoofdcomponenten. Aangezien de afstand tussen de punten 
gestandaardiseerd is, moet men geen afstandsmeting kiezen. Omdat het aantal 
groepen a priori onbekend is, gebruikt men een hiërarchisch algoritme (algoritme 
van WARD) om de inertie van de wolk van punten te ontbinden en te trachten om 
bij elke hergroepering het verlies van informatie tot het minimum te beperken. De 
keuze van het aantal groepen is een compromis tussen het hebben van soortelijke 
individuen binnen een groep en het hebben van groepen met grote onderlinge 
verschillen. De verdeling gebeurt met behulp van een dendrogram. Deze methode 
wordt gedetailleerd uitgelegd in hoofdstuk 14 van Hastie Trevor [27] en uitgevoerd 
met het FactoMineR-package in R [14].

Statistische analyse
De analyses zijn uitgevoerd met de software Stata/SE 14. De resampling methode met 
bootstrapping werd gebruikt voor de tests op het verschil tussen gemiddelden en de 
multivariate analyses [10] (belasting en duur van de ziekenhuisopname). Het gaat om 
het repliceren van ramingen op 1000 samples die at random worden gegenereerd (met de 
vervangingsmethode kan eenzelfde individu verscheidene keren in een gegeven 
steekproef voorkomen) en die even groot zijn als de oorspronkelijke sample.

7.1.2 Beschrijving van de sample van kwetsbare ouderen
De databank van de prospectief verzamelde gegevens telt 13 178 patiënten (extractie van 
de januari 2016). Men beschikte voor slechts 10 669 patiënten over alle vereiste gegevens 
voor het kenmerken van het afhankelijkheidsniveau:

– de schaal Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) [8]
– de schaal Activiteiten van het Dagelijks Leven  (IADL) [21]
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– de schaal Cognitieve prestaties [17]
– de schaal Depressieve symptomen [3]
–  de gedragsproblemen, zwerfdrang en/of verbale en/of fysieke agressiviteit en/of 

onaangepast seksueel gedrag en/of onaangepast sociaal gedrag (bv. schreeuwen, 
voorwerpen verzamelen, bezittingen van anderen doorzoeken, met voedsel of 
stoelgang werpen...)

De gegevens van de terugbetaalde gezondheidszorgen konden voor 10 136 patiënten 
worden samengevoegd.

7.1.3  Cleaning van de BelRAI HC-data en de terugbetaalde gezondheids-
zorgen

Van de 10 136 ouderen voor wie men over zowel de BelRAI Home Care-data als over de 
gegevens van de terugbetaalde gezondheidszorgen beschikt, is voor 397 geen postcode en 
voor 289 geen informatie over de aanwezigheid van een mantelzorger bekend. 42 personen 
zijn jonger dan 50 jaar. Deze databank werd gebruikt voor analyse van de ziekenhuisopna-
me en de respijtdiensten: dagcentra en tijdelijk verblijf in woonzorgcentra.

Tabel 7.1 – Verdeling aantal personen in de sample met de BelRAI HC data en 
terugbetaalde gezondheidszorgen

niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon. Totaal

lichte beperkingen 679 901 321 1,901

IADL beperkingen 153 585 235 973

IADL en ADL beperk. 513 2,198 979 3,690

funct. cogn. 140 873 1,234 2,247

funct. cogn. gedrags. 29 187 381 597

Totaal 1,514 4,744 3,150 9,408

7.1.4 Data cleaning van de economische vragenlijst
Slechts 5 694 patiënten hebben geantwoord op de eerste versie van de economische 
vragenlijst over het gebruik van de andere hulpdiensten dan gezondheidszorgen en over 
de rol van de mantelzorger. Dit relatief lage aantal personen dat op de vragenlijst heeft 
geantwoord, wordt verklaard door het feit dat in maart 2015 een tweede versie online 
werd geplaatst (die echter al sinds november 2014 op papier werd gebruikt) om de 
verschillende door de mantelzorgers uitgevoerde taken meer gedetailleerd te beschrijven.

–  5 398 voor wie de NIS-code van de woning gekend is en men over het Eurostat-crite-
rium voor de bevolkingsdichtheid beschikt

–  5371 die ouder zijn dan 50 jaar (27 personen jonger dan 50 jaar)
–  5 201 personen voor wie het aanwezigheidsniveau van de mantelzorger gekend is. 4 

428 personen die deze eerste versie hebben ingevuld, hebben een mantelzorger. Het 
tweede deel van de vragenlijst over de rol van de mantelzorger werd door 4 296 
personen ingevuld.
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Opmerking: de tabellen geven niet altijd het totale aantal personen die de verschil-
lende delen van de vragenlijst hebben ingevuld, omdat bepaalde vragen soms niet 
werden aangegeven.

 Kenmerken van de sample van kwetsbare ouderen
Tabel 7.2 – Gesproken taal   Tabel 7.3 – Gender

Taal % N

Frans 15 680

Nederlands 82 3711

Anders 3 119

Totaal 100 4510

* één ontbrekend antwoord op de vraag over gender (5201)

Figuur 7.1 – Histogram van de leeftijd van de personen van de sample
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Het aandeel personen ouder dan 65 jaar is in België als volgt verdeeld (in totaal 1,964 
personen, dus 17,7% van de totale bevolking) (Bronnen: 2000-2013: waarnemingen, 
RR-ADSEI; 2014-2060: Demografische vooruitzichten 2013-2060, FPB-ADSEI):

–  7.9% woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
– 61.1% woont in de Vlaamse Gemeenschap
–  30.8% woont in het Waals Gewest (inclusief de Duitstalige Gemeenschap)
 

Gender % N

Man 31 1597

Vrouw 69 3603

Totaal 100 5200
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Tabel 7.4 – Geografische verdeling  
van de personen van de sample

Gewest/Gemeenschap % N

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

6 292

Vlaanderen 78 4066

Wallonië 14 731

Totaal 100 5201

Data cleaning uit de tweede versie van de economische vragenlijst
1345 personen hebben de tweede versie van de economische vragenlijst ingevuld:
–  3 personen hebben geen Eurostat-criterium van de bevolkingsdichtheid voor de 

gemeente
–  4 personen van de steekproef zijn jonger dan 50 jaar
– 2 personen hebben geen mantelzorger
–  19 personen hebben niet geantwoord op de vraag over het aanwezigheidsniveau van 

de mantelzorger

Tabel 7.6 – Aantal patiënten die het tweede deel van de economische 
vragenlijst hebben ingevuld

Niveaus Niet Inwon. Inwon. Totaal

Lichte beperkingen 140 49 189

IADL beperkingen 86 39 125

IADL en ADL beperk. 331 170 501

funct. cogn. 175 208 383

funct. cogn. gedrags. 43 76 119

Totaal 775 542 1,317

Tabel 7.5 – Verdeling van de sample 
volgens het Eurostat concept

Eurostat % N

Dichtbevolkt 62 3202

Tussenzone 36 1863

Dunbevolkt 3 136

Totaal 100 5201
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7.1.5 Afhankelijkheidsniveaus
Beperkingen voor de uitvoering van IADL 

Tabel 7.7 – Percentage van personen met significante functionele beperkingen 
voor de instrumentale activiteiten van het dagelijks leven (%)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon.

lichte beperkingen 0 0 0

IADL beperkingen 100 100 100

IADL en ADL beperk. 89 95 96

funct. cogn. 100 99 100

funct. cogn. gedrags. 77 96 99

Tabel 7.8 – Gemiddelde score op de prestatieschaal om de instrumentale 
activiteiten van het dagelijks leven te verrichten (veelbetekenend als >=24)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon. Totaal

Lichte beperkingen 10.6 13.8 14.0 12.7

IADL beperkingen 28.5 29.3 31.0 29.6

IADL en ADL beperk. 33.0 34.5 36.7 34.8

Funct. cogn.. 40.3 39.9 43.1 41.7

Funct. cogn. gedrags. 33.2 38.4 41.8 40.4

Beperkingen voor uitvoering van ADL

Tabel 7.9 – Percentage van personen met signifcante functionele beperkingen 
voor de activiteiten van het dagelijks leven (%)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 2 3 3

IADL beperkingen 0 0 0

IADL en ADL beperk. 67 57 69

Funct. cogn.. 77 74 80

Funct. cogn. gedrags. 54 58 72
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Tabel 7.10 – Gemiddelde score op de prestatieschaal om de activiteiten van het 
dagelijks leven te verrichten (significant als >=3)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon. Totaal

Lichte beperkingen 0.4 0.4 0.4 0.4

IADL beperkingen 0.3 0.2 0.2 0.2

IADL en ADL beperk. 3.2 2.8 3.1 2.9

Funct. cogn.. 3.3 3.0 3.4 3.2

Funct. cogn. gedrags. 2.2 2.5 2.9 2.8

Cognitieve stoornissen

Tabel 7.11 – Percentage van personen met significante cognitieve stoornissen 
(%)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 11 12 15

IADL beperkingen 4 12 20

IADL en ADL beperk. 1 1 1

Funct. cogn. 71 76 80

Funct. cogn. gedrags. 69 85 90

Tabel 7.12 – Gemiddelde score op de schaal cognitieve stoornissen (significant 
als >=3)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon. Totaal

Lichte beperkingen 0.7 0.8 0.9 0.8

IADL beperkingen 0.6 1.0 1.3 1.0

IADL en ADL beperk. 0.3 0.4 0.5 0.4

Funct. cogn. 3.0 3.2 3.6 3.4

Funct. cogn. gedrags. 3.2 3.7 4.1 3.9
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Depressieve symptomen

Tabel 7.13– Percentage personen met significante depressieve symptomen (%)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 37.0 28.0 26.8

IADL beperkingen 40.0 27.9 37.7

IADL en ADL beperk. 12.3 8.9 11.6

Funct. cogn. 46.2 46.3 42.0

Funct. cogn. gedrags. 76.9 56.6 58.1

Tabel 7.14 – Gemiddelde score op schaal depressieve symptomen (significant 
als >=3)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon. Totaal

Lichte beperkingen 2.2 1.7 1.7 1.9

IADL beperkingen 2.8 1.8 2.2 2.0

IADL en ADL beperk. 0.8 0.6 0.8 0.7

Funct. cogn. 2.7 2.8 2.7 2.8

Funct. cogn. gedrags. 4.2 4.3 4.1 4.1

7.1.6 Andere kenmerken van de afhankelijke ouderen

Tabel 7.15 – Gemiddelde leeftijd volgens de afhankelijkheidsniveaus

Niveaus Gemiddelde

Lichte beperkingen 78

IADL beperkingen 80

IADL en ADL beperk. 81

Funct. cogn. 80

Funct. cogn. gedrags. 79

Totaal 80
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Tabel 7.16 – Gemiddelde leeftijd volgens gender

Niveaus Man Vrouw

Lichte beperkingen 78 78

IADL beperkingen 79 80

IADL en ADL beperk. 80 82

Funct. cogn. 80 81

Funct. cogn. gedrags. 77 80

Totaal 79 80

Tabel 7.17 – Verdeling van de sample volgens Het Eurostat-concept (%)

Niveaus Dichtbevolkt Tussenzone

Lichte beperkingen 71 29

IADL beperkingen 64 36

IADL en ADL beperk. 64 36

Funct. cogn. 57 43

Funct. cogn. gedrags. 52 48

Totaal 63 37

Tabel 7.18 – Percentage vrouwen (%)

Niveaus Zonder Niet-inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 72 72 56

IADL beperkingen 73 79 59

IADL en ADL beperk. 76 80 58

Funct. cogn. 69 76 55

Funct. cogn. gedrags 46 67 47

Tabel 7.19 – Percentage personen in een rurale omgeving en tussenzones 
(Eurostat criteria in %)

Niveaus Zonder Niet-inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 25 36 30

IADL beperkingen 36 41 33

IADL en ADL beperk. 30 36 42

Funct. cogn. 31 48 44

Funct. cogn. gedrags 23 58 47
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Tabel 7.20 – Gemiddelde leeftijd

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon. totaal

Lichte beperkingen 76.6 79.5 76.2 77.9

IADL beperkingen 76.3 81.3 79.1 80.1

IADL en ADL beperk. 80.0 82.2 78.9 81.0

Funct. cogn. 80.5 82.2 79.3 80.5

Funct. cogn. gedrags. 76.5 81.7 77.3 78.6

7.1.7 Profiel van de mantelzorgers

Tabel 7.21 – Familiale band met de zorgbehoevende oudere volgens het 
aanwezigheidsniveau van de mantelzorger

Familiale band Niet Inwon. Inwon. Totaal

Kind 78 23 57

Echtgenoot 2 73 30

Broer of zus 6 2 4

Ander lid van de familie 6 1 4

Vriend(in) 3 1 2

Buurman(vrouw) 3 0 2

Ander 2 1 2

Totaal 100 100 100

Tabel 7.22 – Gender voornaamste mantelzorger (%)

Type mantelzorger Man Vrouw Totaal

Niet Inwon. 71 29 100

Inwon. 54 46 100

Tabel 7.23 – Gemiddeld aantal personen voor wie de mantelzorger zorgt (%)

Type mantelzorger 1 2 3 4 Totaal

Niet Inwon. 73 18 6 4 100

Inwon. 87 10 2 1 100
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Tabel 7.24 – Activiteit van de mantelzorger (%)

Activiteit Niet Inwon. Inwon. Totaal

Werkloze 6.4 7.5 6.8

Student(e) 0.1 0.3 0.2

Met pensioen 30.1 69.3 45.8

Tijdskrediet 0.4 0.6 0.5

Werkend 60.4 18.4 43.5

Invalide 1.2 1.6 1.3

Man/vrouw aan de haard 1.6 2.3 1.9

Totaal 100.0 100.0 100.0

Tabel 7.25 – Aanwezigheid van een tweede mantelzorger (%)

Aanwezigheid van de informele hulpverlener 1 2 Totaal

Niet Inwon. 42 58 100

Inwon. 57 43 100

7.1.8 Kenmerken van de mantelzorgers volgens afhankelijkheidsniveau

Tabel 7.26 – Verdeling van de sample volgens afhankelijkheidsniveau en 
aanwezigheid van de voornaamste mantelzorger 

Niveaus Zonder Niet-inwon. Inwon. Totaal

Lichte beperkingen 349 500 179 1,028

IADL beperkingen 75 341 138 554

IADL en ADL beperk. 284 1,314 552 2,150

Funct. cogn. 52 445 657 1,154

Funct. cogn. gedrags 13 99 203 315

Totaal 773 2,699 1,729 5,201

Tabel 7.27 – Gemiddelde leeftijd mantelzorger

Niveaus Niet-inwon. Inwon. Totaal

Lichte beperkingen 55.0 66.8 58.6

IADL beperkingen 55.1 65.8 58.4

IADL en ADL beperk. 55.5 67.9 59.3

Funct. cogn. 55.6 69.4 64.2

Funct. cogn. gedrags 54.3 68.1 63.9

Tabel 7.28 – Gender niet inwonende mantelzorger (%)
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Niveaus Vrouw Man Totaal

Lichte beperkingen 73 27 100

IADL beperkingen 71 29 100

IADL en ADL beperk. 69 31 100

Funct. cogn. 75 25 100

Funct. cogn. gedrags. 70 30 100

Tabel 7.29 – Gender voornaamste inwonende mantelzorger (%)

Niveaus Vrouw Man Totaal

Lichte beperkingen 39 61 100

IADL beperkingen 44 56 100

IADL en ADL beperk. 55 45 100

Funct. cogn. 56 44 100

Funct. cogn. gedrags. 63 37 100

Tabel 7.30 – Activiteit niet-inwonende mantelzorgers, jonger dan 65 jaar (%)

Niveaus Niet werkend Werkend Totaal

Lichte beperkingen 31 69 100

IADL beperkingen 34 66 100

IADL en ADL beperk. 31 69 100

Funct. cogn. 35 65 100

Funct. cogn. gedrags 35 65 100

Totaal 32 68 100

Tabel 7.31 – Mediaan van het aantal mantelzorgers

Niveaus Niet-inwon. Inwon. Totaal

Lichte beperkingen 1 1 1

IADL beperkingen 2 1 1

IADL en ADL beperk. 2 1 2

Funct. cogn. 2 1 2

Funct. cogn. gedrags 2 1 1

Tabel 7.32 – Percentage mantelzorgers jonger dan 65 (%)

Niveaus Niet Inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 65 34

IADL beperkingen 68 40

IADL en ADL beperk. 76 34

Funct. cogn. 143 64
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Tabel 7.33 – Percentage zorgbehoevende vrouwen met een inwonende 
mantelzorger (%)

Niveaus Inwon.

Lichte beperkingen 56

IADL beperkingen 59

IADL en ADL beperk. 58

Funct. cogn. 103

7.2 Rol van de mantelzorger

Tabel 7.34 – Gemiddelde tijdsinvestering van mantelzorgers per dag (in uren)

Niveaus Niet Inwon. Inwon. Totaal

Lichte beperkingen 0.9 3.2 1.5

IADL beperkingen 1.2 3.7 1.9

IADL en ADL beperk. 1.4 7.3 3.1

Funct. cogn. 2.4 10.7 7.4

Funct. cogn. gedrags. 2.7 10.6 8.0

Totaal 1.5 8.3 4.2

Tabel 7.35 – Gemiddelde tijdsinvestering van de tweede mantelzorger per dag 

Niveaus Niet Inwon. Inwon. Totaal

Lichte beperkingen 0.8 1.0 0.8

IADL beperkingen 0.8 1.9 1.1

IADL en ADL beperk. 1.0 2.2 1.3

Funct. cogn. 1.8 2.6 2.2

Funct. cogn. gedrags. 2.0 2.9 2.5

Totaal 1.2 2.3 1.5

Tabel 7.36 – Gemiddelde tijdsinvestering per dag voor toezicht op de 
zorgbehoevende oudere (uren)

Tiveaus Niet Inwon. Inwon. Totaal N

Lichte beperkingen 0.2 2.9 0.9 189

IADL beperkingen 0.2 2.8 1.0 125

IADL en ADL beperk. 0.6 6.6 2.6 501

Funct. cogn. 0.9 9.7 5.7 383

Funct. cogn. gedrags. 1.4 9.7 6.7 119

Totaal 0.6 7.6 3.5 1317
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Tabel 7.37 – Gemiddelde tijdsinvestering per dag door niet-inwonende 
mantelzorgers van meer dan 75 jaar oud

Niveaus Gemiddelde

Lichte beperkingen 3.0

IADL beperkingen 3.7

IADL en ADL beperk. 7.6

Funct. cogn. 11.4

Funct. cogn. gedrags. 12.1

Totaal 9.0

7.2.1  Aandeel van mantelzorgers dat ondersteuning geeft bij IADL

Voor de niet-inwonenden

Tabel 7.38 – Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat bij het huishouden 
helpt (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 76 24 100 140

IADL beperkingen 72 28 100 86

IADL en ADL beperk. 75 25 100 328

Funct. cogn. 64 36 100 171

Funct. cogn. gedrags 74 26 100 42

Totaal 72 28 100 767

Tabel 7.39 – Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat helpt met de was 
doen (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 69 31 100 140

IADL beperkingen 62 38 100 86

IADL en ADL beperk. 51 49 100 328

Funct. Cogn. 57 43 100 171

Funct. Cogn. Gedrags. 45 55 100 42

Totaal 56 44 100 767
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Tabel 7.40 – Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat helpt met 
boodschappen doen (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 24 76 100 140

IADL beperkingen 21 79 100 86

IADL en ADL beperk. 25 75 100 328

Funct. Cogn. 23 77 100 171

Funct. Cogn. Gedrags. 21 79 100 42

Totaal 24 76 100 767

Tabel 7.41 – Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat de zorgbehoevende 
oudere vervoert naar zijn of haar medische, administratieve, wettelijke... 
afspraken (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 54 46 100 140

IADL beperkingen 43 57 100 86

IADL en ADL beperk. 58 42 100 328

Funct. Cogn. 57 43 100 171

Funct. Cogn. Gedrags. 52 48 100 42

Totaal 55 45 100 767

Tabel 7.42 – Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat helpt met de 
organisatie van de ondersteunende diensten (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 67 33 100 140

IADL beperkingen 48 52 100 86

IADL en ADL beperk. 67 33 100 328

Funct. Cogn. 38 62 100 171

Funct. Cogn. Gedrags. 31 69 100 42

Totaal 56 44 100 767

Tabel 7.43 – Percentage niet inwonende mantelzorgers dat helpt met het 
financieel beheer (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 54 46 100 140

IADL beperkingen 29 71 100 86

IADL en ADL beperk. 35 65 100 328

Funct. Cogn. 22 78 100 171

Funct. Cogn. Gedrags. 17 83 100 42

Totaal 34 66 100 767
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Tabel 7.44 – Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat helpt met het 
bereiden van de maaltijden (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 76 24 100 140

IADL beperkingen 64 36 100 86

IADL en ADL beperk. 71 29 100 328

Funct. Cogn. 63 37 100 171

Funct. Cogn. Gedrags. 74 26 100 42

Totaal 69 31 100 767

Tabel 7.45 – Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat helpt met het 
klaarzetten van de medicatie (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 82 18 100 140

IADL beperkingen 67 33 100 86

IADL en ADL beperk. 73 27 100 328

Funct. Cogn. 54 46 100 171

Funct. Cogn. Gedrags. 55 45 100 42

Totaal 69 31 100 767

Tabel 7.46 – Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat helpt met het 
terugvinden van verloren spullen (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 89 11 100 140

IADL beperkingen 80 20 100 86

IADL en ADL beperk. 95 5 100 331

Funct. Cogn. 74 26 100 175

Funct. Cogn. Gedrags. 49 51 100 43

Totaal 85 15 100 775

Voor de inwonenden

Tabel 7.47 – Percentage inwonende mantelzorgers dat helpt met de was doen (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 71 29 100 49

IADL beperkingen 41 59 100 39

IADL en ADL beperk. 51 49 100 173

Funct. Cogn. 56 44 100 212

Funct. Cogn. Gedrags. 57 43 100 77

Totaal 55 45 100 550
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Tabel 7.48 – Percentage inwonende mantelzorgers dat de zorgbehoevende 
vervoert naar zijn of haar medische, administratieve, wettelijke... afspraken (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 69 31 100 49

IADL beperkingen 62 38 100 39

IADL en ADL beperk. 74 26 100 173

Funct. Cogn. 83 17 100 212

Funct. Cogn. Gedrags. 77 23 100 77

Totaal 77 23 100 550

Tabel 7.49 – Percentage inwonende mantelzorgers dat helpt met de organisatie 
van de ondersteunende diensten (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 67 33 100 49

IADL beperkingen 56 44 100 39

IADL en ADL beperk. 69 31 100 173

Funct. Cogn. 64 36 100 212

Funct. Cogn. Gedrags. 69 31 100 77

Totaal 66 34 100 550

Tabel 7.50 – Percentage inwonende mantelzorgers dat helpt met het 
klaarzetten van de medicatie (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

Lichte beperkingen 65 35 100 49

IADL beperkingen 44 56 100 39

IADL en ADL beperk. 59 41 100 173

Funct. Cogn. 53 47 100 212

Funct. Cogn. Gedrags. 53 47 100 77

Totaal 55 45 100 550

7.2.2  Aandeel van niet-inwonende mantelzorgers en tijdsinvestering in 
IADL 

Tabel 7.51 – Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat helpt met 
hygiënezorg en/of incontinentiebeheer of toiletgebruik (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

IADL en ADL beperk. 86 14 100 328

Funct. Cogn. 75 25 100 171

Funct. Cogn. Gedrags. 74 26 100 42

Totaal 82 18 100 541
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Tabel 7.52 – Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat helpt bij 
hygiënezorg (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

IADL en ADL beperk. 89 11 100 328

Funct. Cogn. 82 18 100 171

Funct. Cogn. Gedrags. 81 19 100 42

Totaal 86 14 100 541

Tabel 7.53 – Gemiddelde tijd per dag voor hygiënezorg (alleen voor de 
mantelzorgers die deze activiteiten uitvoeren)

Niveaus Minuten N

IADL en ADL beperk. 13.1 37

Funct. Cogn. 26.1 31

Funct. Cogn. Gedrags. 11.5 8

Totaal 18.2 76

Tabel 7.54– Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat helpt met 
incontinentiebeheer of toiletgebruik (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

IADL en ADL beperk. 93 7 100 328

Funct. Cogn. 84 16 100 171

Funct. Cogn. Gedrags. 81 19 100 42

Totaal 89 11 100 541

Tabel 7.55 – Gemiddelde tijd per dag bij incontinentiebeheer en/of gebruik van 
het toilet (alleen voor de mantelzorgers die deze activiteiten uitvoeren)

Niveaus Minuten N

IADL en ADL beperk. 15.1 22

Funct. Cogn. 18.1 28

Funct. Cogn. Gedrags. 11.8 8

Totaal 16.1 58
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Tabel 7.56 – Percentage niet-inwonende mantelzorgers dat helpt bij het eten (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

IADL en ADL beperk. 89 11 100 328

Funct. Cogn. 74 26 100 171

Funct. Cogn. Gedrags. 81 19 100 42

Totaal 84 16 100 541

Tabel 7.57 – Gemiddelde tijd per dag om de persoon te helpen bij het eten  
(alleen voor de mantelzorgers die deze activiteiten uitvoeren)

Niveaus Minuten N

IADL en ADL beperk. 17.1 35

Funct. Cogn. 23.3 45

Funct. Cogn. Gedrags. 17.9 8

Totaal 20.4 88

7.2.3 Aandeel van inwonende mantelzorgers en tijdsinvestering in ADL 

Tabel 7.58 – Percentage inwonende mantelzorgers dat helpt met hygiënezorg 
en/of incontinentiebeheer of toiletgebruik (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

IADL en ADL beperk. 54 46 100 173

Funct. Cogn. 54 46 100 212

Funct. Cogn. Gedrags. 56 44 100 77

Totaal 54 46 100 462

Tabel 7.59  – Percentage inwonenden dat helpt met hygiënezorg (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

IADL en ADL beperk. 63 37 100 173

Funct. Cogn. 64 36 100 212

Funct. Cogn. Gedrags. 64 36 100 77

Totaal 63 37 100 462

Tabel 7.60 – Gemiddelde tijd per dag voor hygiënezorg (alleen voor de 
inwonenden die deze activiteiten uitvoeren)

Niveaus Minuten N

IADL en ADL beperk. 22.6 64

Funct. Cogn. 27.4 77

Funct. Cogn. Gedrags. 26.0 28

Totaal 25.4 169

Hoofdstuk 7. Bijlagen



Mantelzorgers van thuiswonende ouderen in België:
een cruciale en complexe rol 117

Tabel 7.61 – Percentage inwonende mantelzorgers dat met incontinentiebeheer 
of toiletgebruik helpt (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

IADL en ADL beperk. 72 28 100 173

Funct. Cogn. 64 36 100 212

Funct. Cogn. Gedrags. 65 35 100 77

Totaal 67 33 100 462

Tabel 7.62 – Gemiddelde tijd per dag om te helpen bij incontinentiebeheer en/
of toiletgebruik (alleen voor de inwonenden die deze activiteiten verrichten)

Niveaus Minuten N

IADL en ADL beperk. 18.9 48

Funct. Cogn. 28.5 77

Funct. Cogn. Gedrags. 23.7 27

Totaal 24.6 152

Tabel 7.63 – Percentage inwonende mantelzorgers dat helpt bij hygiënezorg en 
incontinentiebeheer of toiletgebruik (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

IADL en ADL beperk. 81 19 100 173

Funct. Cogn. 74 26 100 212

Funct. Cogn. Gedrags. 73 27 100 77

Totaal 76 24 100 462

Tabel 7.64 – Percentage inwonende mantelzorgers dat helpt bij het eten (%)

Niveaus Geen hulp Hulp Totaal N

IADL en ADL beperk. 73 27 100 173

Funct. Cogn. 66 34 100 212

Funct. Cogn. Gedrags. 65 35 100 77

Totaal 68 32 100 462

Tabel 7.65 – Gemiddelde tijd per dag om bij het eten te helpen (alleen voor de 
inwonende mantelzorgers deze die activiteiten uitvoeren)

Niveaus Minuten N

IADL en ADL beperk. 31.0 47

Funct. Cogn. 51.9 73

Funct. Cogn. Gedrags. 47.1 27

Totaal 44.3 147
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7.2.4 Gemiddeld aantal dagen en kostprijs ziekenhuisopname

Tabel 7.66 – Gemiddeld aantal dagen doorgebracht in het ziekenhuis in de 6 
maanden voorafgaand aan de evaluatie van de oudere persoon

Niveaus Zonder Niet inwon. Inwon. Totaal N

Lichte beperkingen 8.6 8.5 8.0 8.4 1,933

IADL beperkingen 13.1 11.6 11.8 11.9 1,004

IADL en ADL beperk. 16.2 14.2 17.4 15.3 3,807

Funct. Cogn. 19.4 14.4 15.6 15.4 2,399

Funct. Cogn. Gedrags. 10.8 9.9 10.2 10.2 651

Totaal 12.7 12.7 14.4 13.3 9,794

Tabel 7.67 – De totale gemiddelde kostprijs van ziekenhuisopnames per 
gehospitaliseerd persoon (ten minste één keer in de periode van 6 maanden 
die voorafgaan aan de evaluatie van de oudere persoon) (Euro 2014)

Niveaus Zonder Niet inwon. Inwon. Totaal N

Lichte beperkingen 11,183 11,116 10,810 11,091 640

IADL beperkingen 14,942 12,523 11,742 12,726 408

IADL en ADL beperk. 15,070 12,634 16,173 13,853 1,943

Funct. Cogn. 18,381 14,559 15,505 15,321 993

Funct. Cogn. Gedrags. 18,874 11,598 13,174 12,921 200

Totaal 13,962 12,714 14,905 13,624 4,184
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7.2.5 Factoren in verband met de ziekenhuisopname
Voor het geheel van de personen met functionele beperkingen (met of zonder mantel-
zorger)

Tabel 7.68 –  Factoren die in verband worden gebracht met de hospitalisatie 
van personen met functionele beperkingen (met of zonder mantelzorger)

VARIABLES
(1)

risi. ziekh.
(2)

dag. ziekh.

ADL Beperkingen 
IADL Beperkingen
Leeftijd zorgbehoevende persoon
 Gedragsstoornissen, ja/nee Cognitieve score
Aanwezigheid van de mantelzorger = 1, Niet inwon. 
Aanwezigheid van de mantelzorger = 2, Inwon. 
Geslacht zorgbehoevende, 1=vrouw

0.893***
1.041***
0.981***
0.664**

0.811***
1.051

0.804*

2.025***

-0.653***

-5.890***

Gemiddeld fiscaal inkomen per gemeente -0.000719**

Waarnemingen 3,690 1,984

R-squared 0.043

seEform in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Voor de personen met functionele beperkingen die een mantelzorger hebben

Tabel 7.69 – Factoren gelinkt aan een hospitalisatie van personen met 
functionele beperkingen en die een mantelzorger hebben

VARIABLES
(1)

risi. ziekh.
(2)

dag. ziekh.

ADL Beperkingen
Leeftijd zorgbehoevende persoon
IADL beperkingen
Aanwezigheid van de mantelzorger = Inwon.
Cognitieve score
Mantelzorger met mogelijkheid tot meer ADL-hulp
Geslacht zorgbehoevende, 1=vrouw
Gemiddeld fiscaal inkomen per gemeente

0.891***
0.981***
1.042***
0.817**

0.812***
0.718***

1.432*
-0.640*** 
0.743***

-5.561***
-0.00108***

Waarnemingen 2,935 1,676

R-squared 0.067

seEform in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Aanwezigheid van de mantelzorger = 1, Niet inwon. 
Aanwezigheid van de mantelzorger = 2, Inwon.

Hoofdstuk 7. Bijlagen



Koning Boudewijnstichting120
Mantelzorgers van thuiswonende ouderen in België:
een cruciale en complexe rol

Tabel 7.70 – Factoren die verband houden met de hospitalisatie van personen 
met functionele en cognitieve beperkingen (met of zonder mantelzorger)  

VARIABLES
(1)

risico ziekh.
(2)

dagen ziekh.

Aanwezigheid van de mantelzorger = 1, Niet inwon. 
Aanwezigheid van de mantelzorger = 2, Inwon.

ADL Beperkingen
Geslacht zorgbehoevende, 1=vrouw

Leeftijd zorgbehoevende persoon
Gemiddeld fiscaal inkomen per gemeente

Gedragsstoornissen, ja/nee
Cognitieve score

1.120***
0.797***
0.986***

0.800***
0.813***

-7.076
-13.41**
2.961***
-8.930***
-1.086***

-0.000708***

Waarnemingen 2,876 1,183

R-squared 0.084

seEform in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Voor de personen met functionele en cognitieve beperkingen die een mantelzorger 
hebben

Tabel 7.71 – Factoren die verband houden met de hospitalisatie van personen 
met functionele en cognitieve beperkingen en die een mantelzorger hebben

VARIABLES
(1)

risico ziekh.
(2)

dagen. ziekh.

Beperkingen ADL
Geslacht zorgbehoevende

Leeftijd van de zorgbehoevende persoon
Gedragsstoornissen, ja/nee

Cognitieve score
Mantelzorger met mogelijkheid tot meer ADL-hulp

Gemiddelde fiscale inkomst per gemeente

1.127***
0.776***
0.985***
0.809**

0.801***

2.148**

-0.500***

-7.255***
-0.000725***

Waarnemingen 2,645 965

R-squared 0.045

seEform in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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7.3 Gebruik van diensten

Tabel 7.72 – Percentage patiënten met verpleegkundige hygiënische verzorging 
in de maand voorafgaand aan de evaluatie van de afhankelijkheid bij ouderen 
die duidelijk nood hebben aan dit type zorg (%)

Niveaus Zonder Niet inwon. Inwon.

IADL en ADL beperk. 38 59 59

Funct. Cogn. 60 65 60

Funct. Cogn. Gedrags. 50 69 61

Tabel 7.73 – Percentage personen die regelmatig hygiënische verzorging 
kregen gedurende meer dan drie maanden tot de laatste maand voor de 
evaluatie van de kwetsbaarheid (%)

Niveaus Zonder Niet inwon. Inwon.

IADL en ADL beperk. 24 31 41

Funct. Cogn. 33 41 43

Funct. Cogn. Gedrags. 17 36 42

Tabel 7.74 – Percentage patiënten met verpleegkundige hygiënische verzorging 
in de maand voorafgaand aan de evaluatie van de afhankelijkheid bij ouderen 
die duidelijk nood hebben aan dit type zorg, opgesplitst per Gewest (%)

Niveaus
Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest
Vlaanderen Wallonië

IADL en ADL beperk. 41 56 58

Funct. Cogn. 32 64 56

Funct. Cogn. Gedrags. 29 66 58

Tabel 7.75 – Percentage patiënten met verpleegkundige hygiënische 
verzorging in de maand voorafgaand aan de evaluatie van de kwetsbaarheid 
in relatie tot het mediaan inkomen per aangifte van de gemeente van de 
zorgbehoevende (%)

Type gemeenten Niet Inwon. Inwon.

<=1ste kwartiel 51 46

1ste > et <=3de 62 61

> 3de kwartiel 62 64
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Tabel 7.76 – Percentage patiënten met verpleegkundige hygiënische verzorging 
in de maand voorafgaand aan de evaluatie van de kwetsbaarheid in relatie tot 
de bevolkingsdichtheid van de woonzone van de zorgbehoevende (%)

eurostat Niet Inwon. Inwon.

Dichtbevolkt 60 57

Overgangszone 63 63

Tabel 7.77– Percentage gebruikers van oppasdiensten bij personen die noch 
over verpleegkundige zorg, noch over gezinshulp beschikken (%)

Niveaus Zonder Niet inwon. Inwon.

IADL en ADL beperk. 0.0 1.4 0.8

Funct. Cogn. 0.0 4.0 5.8

Funct. Cogn. Gedrags. 0.0 0.0 0.0

Tabel 7.78 – Percentage gebruik van gezinszorg bij personen die nood hebben aan 
de hygiënsche verzorging en niet over verpleegkundige zorg beschikken (%)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon.

IADL beperkingen en ADL 25 28 14

Funct. Cogn. 25 45 27

Funct. Cogn. Gedrags. 33 35 18

Tabel 7.79 – Percentage gebruikers van gezinszorg (%)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 28 27 13

IADL beperkingen 39 36 17

IADL en ADL beperk. 27 29 21

Funct. Cogn. 33 47 27

Funct. Cogn. Gedrags. 54 44 27

Tabel 7.80 – Percentage personen die verpleegkundige zorg of gezinshulp 
krijgen bij ouderen die hulp nodig hebben voor lichaamshygiëne en 
incontinent zijn (%)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon.

IADL en ADL beperk. 69 78 73

Funct. cogn. 72 81 75

Funct. cogn. gedrags. 75 82 75
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Tabel 7.81– Percentage mantelzorgers ouder dan 75 van een incontinente persoon 
die hulp nodig heeft voor lichaamshygiëne en beschikt over formele zorg (%)

Niveaus Inwon.

IADL en ADL beperk. 69

Funct. cogn. 83

Funct. cogn. gedrags. 81

Tabel 7.82 – Percentage gebruikers van gezinszorg of huishoudhulp (%)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 68 77 65

IADL beperkingen 75 84 66

IADL en ADL beperk. 73 79 66

Funct. Cogn. 69 82 69

Funct. Cogn. Gedrags. 92 88 63

Tabel 7.83 – Gemiddelde tijdsinzet van gezinszorg en/of huishoudhulp bij de 
gebruikers (uren/week)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon. totaal

Lichte beperkingen 5.0 5.4 4.7 5.1

IADL beperkingen 6.9 7.2 6.1 7.0

IADL en ADL beperk. 6.9 7.4 7.1 7.2

Funct. Cogn. 7.3 12.5 8.4 10.2

Funct. Cogn. Gedrags. 7.1 10.2 8.0 8.8

Totaal 6.1 8.0 7.4 7.5

Tabel 7.84 – Percentage gebruikers van gezinszorg of huishoudhulp in relatie 
tot het mediaan fiscaal inkomen van de gemeente van de zorgbehoevende 
oudere (%)

Type gemeenten Zonder Niet Inwon. Inwon.

<=1ste kwartiel 81 72 59

1ste > et <=3de 71 80 68

> 3de kwartiel 66 85 68

Tabel 7.85 – Gemiddelde tijdsinzet van gezinszorg en/of huishoudhulp 
in relatie tot het mediaan fiscaal inkomen van de gemeente van de 
zorgbehoevende oudere (uren/week)

Type gemeenten Zonder Niet Inwon. Inwon. totaal

<=1ste kwartiel 6.8 8.2 6.7 7.2

1ste > et <=3de 6.6 8.1 8.0 7.9

> 3de kwartiel 8.8 11.4 8.2 10.0

Totaal 6.9 8.7 7.9 8.3
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Tabel 7.86 – Percentage gebruikers van gezinszorg of huishoudhulp in relatie 
tot de bevolkingsdichtheid van de gemeente van de zorgbehoevende oudere (%)

Eurostat Zonder Niet Inwon. Inwon.

Dichtbevolkt 72 78 63

Overgangszone 76 84 71

Tabel 7.87 – Percentage gebruikers van aan huis geleverde maaltijden (%)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 17 18 8

IADL beperkingen 19 29 12

IADL en ADL beperk. 26 24 11

Funct. Cogn. 32 34 13

Funct. Cogn. Gedrags. 69 23 7

Tabel 7.88 – Percentage gebruikers van oppasdiensten (%)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon.

IADL beperkingen 5.3 2.1 4.3

IADL en ADL beperk. 0.4 1.8 2.4

Funct. Cogn. 1.9 4.0 8.4

Funct. Cogn. Gedrags. 0.0 6.1 8.9

Tabel 7.89 – Percentage gebruikers van dagcentra (%)

Niveaus Zonder Niet Inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 0 1 0

IADL beperkingen 1 2 1

IADL en ADL beperk. 1 2 4

Funct. Cogn. 1 5 10

Funct. Cogn. Gedrags. 3 6 14

Tabel 7.90 – Percentage gebruikers van dagcentra per Gewest (%)

Niveaus
Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest
Vlaanderen Wallonië

Lichte beperkingen 0 0 0

IADL beperkingen 0 2 0

IADL en ADL beperk. 0 3 1

Funct. Cogn. 2 10 2

Funct. Cogn. Gedrags. 20 13 1
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Tabel 7.91 – Percentage gebruikers van kortverblijf (respijtzorg) in 
woonzorgcentra (%)

Niveaus zonder Niet-inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 1 3 2

IADL beperkingen 5 5 2

IADL en ADL beperk. 4 6 5

Funct. Cogn. 2 9 8

Funct. Cogn. Comport. 7 10 8

Tabel 7.92 – Percentage gebruikers van kortverblijf (respijtzorg) in 
woonzorgcentra per Gewest (%)

Niveaus
Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest
Vlaanderen Wallonië

Lichte beperkingen 0 2 3

IADL beperkingen 2 4 5

IADL en ADL beperk. 1 6 5

Funct. Cogn. 1 9 7

Funct. Cogn. Gedrags. 3 10 7

Tabel 7.93 – Aandeel van de beroepsactieve mantelzorgers die hun werktijd 
hebben verminderd (%)

Niveaus Niet Inwon. Inwon.

Lichte beperkingen 5 11

IADL beperkingen 4 14

IADL en ADL beperk. 4 9

Funct. Cogn. 11 24

Kinesitherapie
46,1% van de steekproef maakt gebruik van kinesitherapie. Het percentage personen dat 
gebruikmaakt van kinesitherapie varieert niet naargelang het aanwezigheidsniveau van 
de mantelzorger. Het percentage personen die gebruikmaken van kinesitherapie is 
afhankelijk van het feit of de mantelzorger wel of niet inwoont: bij de personen met een 
inwonende mantelzorger maakt 51,2% gebruik van kinesitherapie, bij de personen met 
een niet-inwonende mantelzorger maakt slechts 43,1% gebruik van kinesitherapie. Het 
percentage personen dat kinesitherapie krijgt is lager wanneer de zorgbehoevende 
gedragsstoornissen heeft (37% voor de ouderen met een niet-inwonende mantelzorger 
en 40% voor de ouderen met een inwonende mantelzorger).
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Tabel 7.94 – Percentage gebruikers van kinesitherapie (%)

Lichte beperkingen 36 28 31

IADL beperkingen 51 39 33

IADL en ADL beperk. 54 49 60

Funct. Cogn. 48 47 57

Funct. Cogn. Gedrags. 38 37 40

Teletoezicht
23% van de steekproef maakt gebruik van teletoezicht, met gemiddeld 0,5 oproepen/
maand. Het aandeel ouderen dat gebruikmaakt van een dienst voor tele-toezicht is 
groter bij de personen met een mantelzorger dan bij de personen die alleen wonen. Het 
aantal oproepen ligt ook hoger wanneer de oudere een mantelzorger heeft. Bij de oudere 
met een niet-inwonende mantelzorger maakt 34% gebruik van een dienst voor teletoe-
zicht, terwijl slechts 10% van de oudere met een niet-inwonende mantelzorger een 
beroep doet op een dienst voor teletoezicht. Bovendien is de intensiteit van het gebruik 
van de dienst voor teletoezicht groter bij de ouderen met een niet-inwonende mantelzor-
ger. Globaal beschouwd stijgt het aandeel personen dat gebruik maakt van een dienst 
voor teletoezicht volgens het afhankelijkheidsniveau van de oudere, met een groter 
aandeel van personen die deze dienst gebruiken in het geval van IADL-beperkingen.

Tabel 7.95 – Percentage gebruikers van diensten voor teletoezicht (%)

Lichte beperkingen 13 20 7

IADL beperkingen 19 33 4

IADL en ADL beperk. 21 37 13

Funct. Cogn. 27 44 12

Funct. Cogn. Gedrags. 15 24 3

7.3.1 Psychologische belasting van de belangrijkste mantelzorger

Tabel 7.96 – Mediaan score van de psychologische belasting van de 
mantelzorger

Niveaus Niet Inwon. Inwon. 7

Lichte beperkingen 8 9 4

IADL beperkingen 9 10 13

IADL en ADL beperk. 10 10 12

Funct. Cogn. 13 15 3

Funct. Cogn. Gedrags. 17 19
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Het volledige model of het geheel van de sample, zonder stratificatie volgens de 
aanwezigheid van de mantelzorger of volgens het afhankelijkheidsprofiel, toont een 
duidelijke statistische significantie, in het bijzonder voor de proxy van de socio-econo-
mische status die significant is. Wanneer men een stratificatie toepast, dus een analyse 
binnen een specifiek afhankelijkheidsprofiel, neemt de significantie af of verdwijnt ze. 
Dit verschil kan worden verklaard door de omvang van de sample. Hoe kleiner de sample 
hoe moeilijker men significante verschillen kan waarnemen. Dit probleem wordt 
bovendien groter wanneer de variabele niet individueel is.

Tabel 7.97 – Factoren in verband met de psychologische belasting van de 
voornaamste mantelzorger

VARIABLES
(1)

Allen
(2)

Niet-inw
(3)

Inwon

Arbeidstijdsverkorting 
Dagcentra 

Kwetsbaarheidsniveaus
Niet-inwon. vs inwon.

Tijd mantelzorger
Mantelzorger van 75 of meer

Geslacht, 1=vrouw
Verpleegkundige hygiënische verzorging 

(minstens 2/week)
Mediaan inkomen per gemeente

Aantal mensen voor wie de mantelzorger zorgt
Gedragsstoornissen

4.467***
1.677***
1.232***
1.167***

0.00879***
-1.288***
-0.569**

-0.105

-0.000263*** 
0.469**

3.708***

5.011***
3.195***
0.893***

0.0666***
-1.222

-0.0852
-0.248

-0.000383***
0.605***
3.981***

3.005***
0.831

1.555***

0.00438
-1.533***
-0.954**

-0.166

-0.000161*

3.276***

Waarnemingen 3,505 2,072 1,433

R-squared 0.130 0.112 0.125

Standard errors in parentheses  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Wanneer de zorgbehoevende oudere belangrijke functionele beperkingen heeft en 
lichte cognitieve stoornissen, verschillen de significante variabelen licht van het 
algemene model:

Tabel 7.98 – Factoren in verband met de psychologische belasting van de 
voornaamste mantelzorger van de hulpbehoevende oudere met ernstige 
functionele beperkingen

 

VARIABLES
(1)

Allen
(2)

Niet-wonend
(3)

Inwon

Arbeidstijdsverkorting 
Dagcentra

Aantal mensen voor wie de mantelzorger zorgt
Cognitieve stoornissen

Niet-inwonend vs inwonend
Tijd mantelzorger

Mantelzorger van 75 of meer
Geslacht zorgbehoevende, 1=vrouw

Verpleegkundige hygiënische verzorging (min-
stens 2/week)

Mediaan inkomen per gemeente

3.467***
3.569***
0.723***
0.502**

1.440***
0.00934

-2.146***
-0.537

-0.253
-0.000146

4.350***
2.717*

0.737***
0.437

0.0645***
-1.865
-0.774

-0.631
-0.000170

-0.107
4.973**

-0.00273
0.522

0.00229
-2.521***

0.0333

0.188
-0.000147

Waarnemingen 1,553 1,088 465

R-squared 0.041 0.049 0.045

 Standard errors in parentheses  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Wanneer de zorgbehoevende ouderen belangrijke functionele en ernstige cognitieve 
beperkingen hebben:

Tabel 7.99 – Factoren in verband met de psychologische belasting van de 
voornaamste mantelzorger van de zorgbehoevende oudere met ernstige 
functionele en cognitieve beperkingen

VARIABLES
(1)

Allen
(2)

Niet-inw
(3)

Inwon

Arbeidstijdsverkorting 
Dagcentra 

Gedragsstoornissen 
Cognitieve stoornissen

Tijd mantelzorger
Mantelzorger van 75 of meer

Geslacht zorgbehoevende 1=vrouw
Verpleegkundige hulp hygiëne  

(minstens 2/week)
Mediaan van de fiscale inkomsten per gemeente

3.648***

3.591***

0.0147***

-0.000176*

4.011***
2.103

4.087***
-0.549

0.0444*
-1.129
1.313

-0.276
-0.000366**

2.669**
-0.0966

3.461***
-0.157

0.00631
-0.816

-1.719***

-0.650
-0.000116

Waarnemingen 1,249 409 717

R-squared 0.064 0.096 0.063

 Standard errors in parentheses   ** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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 7.4  Methodologische aspecten van de kwalitatieve enquête: het biogra-
fisch perspectief

7.4.1 Kwalitatief onderzoek: biografisch perspectief en de uitdrukking 'na-
tuurlijke' mantelzorger
Om bepaalde data en resultaten van de kwantitatieve analyse verder uit te diepen, werd 
een kwalitatieve bevraging uitgevoerd op basis van gesprekken met mantelzorgers. Ze 
geeft meer inzicht in de onderliggende dynamiek van de opvallende punten van de 
kwantitatieve studie en laat toe om de processen beter te begrijpen. De statistische 
gegevens geven immers een momentopname van de situaties op het tijdstip t. Om de 
dynamische processen die aan het werk zijn te begrijpen, werd voor het kwalitatieve 
gedeelte voor een biografische aanpak gekozen. Het geeft ruimte aan de historische 
gelaagdheid van het traject van de dyades, nodigt uit tot vrij vertellen en geeft erken-
ning aan eenieders ervaringen. De interviews zijn semi-gestuurd, laten voldoende 
openheid voor het verhaal van de interviewees om grip te krijgen op achterliggende 
beeldvorming en waarden, die gedeeltelijk hun manier van leven en handelen als 
mantelzorger motiveren. Het levensverhaal geeft ook een beeld, in een diachronisch 
perspectief, van de handelingslogica en de praktijken van de mantelzorgers bij de 
thuisondersteuning, en van hun verloop en transformatie in de tijd naargelang de 
evolutie van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de zorgbehoevende oudere 
maar ook van de persoonlijke situatie van de mantelzorger.

Het uitgangspunt is dat de rol van de mantelzorger en de zorgrelatie niet 'natuurlijk' 
zijn.

Vanwege hun plaats in het verwantschapsstelsel, hun familiegeschiedenis, hun rol 
van echtgenote of echtgenoot, zullen bepaalde personen de cultureel voorgeschreven rol 
van mantelzorger op zich nemen. Vervolgens eigent de persoon die mantelzorger wordt 
zich deze rol toe. De uitdrukking 'natuurlijke mantelzorger', die nog regelmatig voor de 
mantelzorgers wordt gebruikt, is problematisch vanuit sociologisch perspectief. 

7.4.2 Keuze van de dyades en naleving van de gekozen criteria 
Verkennende gesprekken
Om de diversiteit van de zorgrelaties in verkennende interviews te verzekeren, hebben 
wij op basis van de resultaten van de kwantitatieve analyse 6 types dyades bepaald.

Aan de hand van de vignetten (situatiebeschrijvingen) van de dyades heeft het 
onderzoeksteam tabellen opgeteld van specifieke zorgsituaties (dyade mantelzor-
ger-zorgbehoevende oudere), de grote lijnen van hun trajecten geconstrueerd en de 
kenmerken belicht van de - in het kwantitatieve luik - geanalyseerde zorgsituatie (sociale 
kenmerken van de dyade, tijdsinvestering, uitgevoerde taken, verlies van autonomie in 
IADL en ADL enz.). In de analyse hebben de onderzoekers in het bijzonder de factoren 
geïdentificeerd die maken dat de zorgsituatie positieve of negatieve repercussies heeft 
voor de levenssituatie van de mantelzorger, de ondersteuning, de relatie tussen mantel-
zorger en zorgbehoevende en het huishouden [26].

De onderzoekers hebben dyades geïnterviewd waarbij de zorgbehoevende oudere een 
relatief afhankelijk profiel heeft, om de fasen te kunnen traceren van de evolutie van de 
zorg en ondersteuning en zo een totaalbeeld te krijgen van het volledige traject. Dit 
vertrekpunt kon niet altijd worden gerespecteerd, want de tijd voor de gesprekken en het 
onderzoek waren beperkt en de onderzoekers waren bovendien afhankelijk van de 
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gezondheidsprofessionals om de dyades te vinden die aan vrij precieze criteria moesten 
voldoen. De effectief geïnterviewde dyades zijn het resultaat van deze compromissen. 
Sommige dyades verkeerden in beginfase van de ondersteuning, bij anderen was er al 
een engagement van iets langere of zelfs zeer lange duur. Dankzij deze verscheidenheid 
konden de onderzoekers zich een beeld vormen van het belang van de tijdsduur voor de 
mate van uitputting van de mantelzorgers en voor de mogelijke veranderingen in de 
relaties tussen mantelzorger/zorgbehoevende. Een beginnende zorgsituatie (bijvoor-
beeld Karin, Valérie) wordt niet op dezelfde manier ervaren als een situatie die al 10 jaar 
duurt en vanzelfsprekend verergert. Vervolgens hebben wij de opvallende kenmerken 
van de kwantitatieve analyse laten variëren, om rekening te houden met de verschillen 
in de zorg en de ervaring ervan: inwonend/niet-inwonend, man/vrouw (vraag van het 
geslacht en de vormen van investering in de zorg en de relatie [5]), actief/niet-actief, 
partner/kinderen, zorgbehoevende met cognitieve/functionele problemen.

Kenmerken van de geïnterviewde dyades
Om de meest representatieve situaties te bestrijken die in het kwantitatieve onderzoek 
werden vastgesteld, hebben de onderzoekers dyades met de volgende kenmerken 
geselecteerd:

In totaal: 6 Franstalige dyades, 6 Nederlandstalige dyades, dus 12 semi-gestuurde 
interviews, in de mate van het mogelijke bij de mantelzorgers thuis.

Voor de zorgbehoevenden werden de volgende kenmerken gekozen:
–  Twee zorgbehoevende ouderen met functionele problemen, grote beperkingen van 

IADL en ADL (met of zonder lichte cognitieve problemen).
–  Vier zorgbehoevende ouderen met belangrijke cognitieve problemen en functione-

le beperkingen van ADL. Twee van de vier personen hebben bovendien gedragspro-
blemen (ongepast gedrag).

Voor de mantelzorgers werden de volgende kenmerken gekozen:
–  Twee inwonende mantelzorgers, partners: de ene ongeveer 70 jaar, onlangs gepensi-

oneerd, de andere ongeveer 80 jaar.
–  Vier mantelzorgers, kinderen: twee actieve mantelzorgers (een man en een vrouw), 

een uit keuze niet actieve mantelzorger (bijvoorbeeld brugpensioen), en een 
mantelzorger die de werktijd heeft verminderd. In deze groep zijn mannen en 
vrouwen gelijk vertegenwoordigd. Het inkomen van de mantelzorgers werd 
eveneens in de selectie van de dyades opgenomen.

Vertekening bij de selectie van de dyades 
De meeste effectief geïnterviewde dyades ervaarden geen grote financiële moeilijkhe-
den. De mantelzorgers vertelden vaak dat ze zorgvuldig op hun budget letten, maar 
zagen niet om financiële redenen af van bepaalde zorgen, behalve voor de inrichting van 
de woning of de aankoop van materiaal. Het meest precaire deel van de populatie van 
mantelzorgers in België is hier dus ondervertegenwoordigd. Bij de meeste geïnterviewde 
dyades is het thuis blijven wonen een vrijwillige keuze en geen plicht of dwang, anders 
dan de plaatsing in een instelling, die vaak als een verlating wordt gepercipieerd.
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7.4.3 Toegang tot het werkveld en ontvangst door de interviewees 
Verloop van de interviews
De gesprekken lieten ruimte voor het levensverhaal, de markante episodes uit de 
ervaringen van de mantelzorgers. Ze zijn niet lineair (ze volgen niet noodzakelijk de 
volgorde van de gespreksleidraad, om het verhaal voorrang te kunnen geven). Ze 
duurden gemiddeld 2 tot 3 uur. Wij werden ofwel bij de mantelzorgers thuis, ofwel op 
hun werk ontvangen. Voor het Franstalige luik (6 gesprekken) werden de mantelzorgers 
gerekruteerd door de gezondheidsprofessionals van projecten Protocol 3, in het bijzon-
der via de verenigingen Dionysos, Aidants Proches en ISoSL, die het meest proactief 
waren. Hun verantwoordelijken hebben het verzoek om de profielen van de dyades te 
identificeren overgemaakt aan de terreinactoren. Sociologe Déborah Flusin heeft de 
gesprekken gevoerd en geanalyseerd. Om een zo ruim mogelijke territoriale dekking te 
verzekeren, hebben wij ons naar Namen (1 dyade), Ciney (1 dyade), Luik (2 dyades) en 
Brussel (2 dyades) begeven. Voor het Nederlandstalige luik werden de interviews gevoerd 
door Isabelle Rossaert, psychologe en journaliste, die de mantelzorgers voornamelijk 
heeft gerekruteerd in haar netwerk van contacten in de steden Gent, Tienen, Wemmel, 
Bertem en Geel. Ze werden geanalyseerd door Oliver Schmitz, socioloog-antropoloog. De 
voornamen van de mantelzorgers en hun naasten werden gewijzigd om hun anonimiteit 
te beschermen. De gesprekken werden door jobstudenten transcribeerd.

Reactie van de mantelzorgers tijdens de interviews
De mantelzorgers vertelden vaak spontaan over de gebeurtenissen en uitten hun 
emoties: vreugde, woede, verdriet en bezorgdheid. De gesprekken werden gekenmerkt 
door afgebroken zinnen, onderdrukte bewegingen, een aanhoudende emotionele 
geladenheid, alsof men vaak al een lange weg had afgelegd om de gebeurtenissen te 
kunnen integreren of verwerken, ook al vertelden de meeste mantelzorgers dat het 
praten over hun ervaring hen veel goed deed. Bijna alle personen uitten emoties van 
verdriet, met tranen of ingehouden snikken, stiltes, afgebroken zinnen, neergeslagen 
blikken. Veel mantelzorgers zeiden dat de gesprekken een positieve ervaring waren, 'ik 
ben blij dat ik erover kan praten', 'ik hoop dat ik u met uw studie heb geholpen', 'het doet 
goed erover te vertellen'. Deze uitingen geven aan hoe zwaar de eenzaamheid, het gebrek 
aan mogelijkheden om te praten en de belasting voor heel wat mantelzorgers zijn. De 
mantelzorgers worden geconfronteerd met de toenemende problemen bij de beminde 
persoon (in het geval van neurodegeneratieve ziekte), maar ze vertellen ook over de blije 
momenten, over momenten van humor en soms zelfs het onverwachte terugvinden van 
de band met de zorgbehoevende in de begeleiding en de ziekte. Het geval van Valérie  
(43 jaar) is in dit opzicht exemplarisch.
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Het profiel van de geïnterviewde dyades
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