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Mantelzorg

Een 
probleemgeval?



Waarom 
respijtzorg?

Persoonlijke 
vs
Beleid
Doelstellingen

Individuele mantelzorger helpen

Uitval voorkomen
Langer volhouden
Meer mantelzorg



Ondersteuning
mantelzorgers

Respijtzorg

Erkenning, waardering,
Informatie, 

Advies en begeleiding, 
Educatie, 

Financiële ondersteuning,
Materiële ondersteuning/praktische hulp



Respijtzorg

Respijtzorg is vervangende mantelzorg: Tijdelijke en 
volledige overname van de zorg van een mantelzorger 
met het doel hem of haar vrijaf te geven (M. Morée, 

Schreuder Goedheijt, Visser en Wilbrink, 2009). 



Even vrijaf?

“Een andere observatie is dat mantelzorgers formele zorg 
beschrijven als een vorm van structurele respijtzorg: 
Doordat professionals deze zorg verlenen, kunnen zij naar 
hun werk, er voor hun gezin zijn of gewoon ademhalen.”
(Linders, 2013)



Vormen 
respijtzorg 

• Informele Respijtzorg
• Vrijwillige respijtzorg
• Professionele respijtzorg

• Respijtzorg thuis
• Respijtzorg extramuraal, ambulant
• Respijtzorg extramuraal, residentieel



Terminologie extramurale respijtzorg 
vrijwillige thuishulp 
vrijwillige thuiszorg 
thuiszorg 
terminale thuiszorg 
thuisondersteuning 
overbruggingszorg 
mantelzorgondersteuning in de thuissituatie 
ambulante ondersteuning 
praktische thuishulp 
oppashulp 
vervangende mantelzorg 



Enkele 
getallen

25% van de ondersteuning is respijtzorg;

14% krijgt het niet, wil het wel

39% heeft behoefte aan respijtzorg.

? % wordt niet bereikt



Waar gaat er 
mis?

• Niet in de gaten dat het over hen gaat – identificatie met 
begrip mantelzorger

• Onbekendheid van aanbod en wat dat dan is – jargon

• 30% van de mantelzorgers kunnen hun vraag niet 
formuleren – weet niet wat zou helpen

• Vraagverlegenheid – schaamte, onzekerheid, trots etc

• Belasting door bureaucratische rompslomp is groter dan 
de mogelijke verlichting

• Twijfels over kwaliteit

• Het aspect van de tijdelijkheid en het incidentele karakter

• Mbt vrijwillige respijtzorg: ‘voor de leuk’, geen 
continuïteit, geen kwaliteit



Wat moeten 
we eerst doen

• Versterk dat netwerk al bij het begin en bouw geen 
hindernissen, netwerk-afbrekende systeem mechanismen 
in (versterken informele respijtzorg). 

• Bekijk je structurele ondersteuningsaanbod vanuit de blik 
van (structurele) respijtzorg. Ook hierbij hinder niet.

• Zet maximaal in op bereiken van mantelzorgers. NB 
huisartsen/ praktijkondersteuners.

• Hou je regels en procedures en uitsluitingsmechanismes 
kritisch tegen het licht.

• Let op je jargon en taalgebruik.



Ideale 
respijtzorg

Gewenste ondersteuning:
• Laagdrempelige vervangende zorg waarbij het 

organiseren ervan de mantelzorger niet extra 
belast

• Vervangende zorg met vrijwilligers die 
continuïteit kunnen bieden en die het vertrouwen 
kunnen winnen van hulpvragers

• Hou rekening met bijzondere doelgroepen: 
psychiatrische problematiek, andere culturen en 
jonge mantelzorgers

• Heb oog voor behoefte aan psychologische en sociale 
ondersteuning (mbt het aanvaarden en het ervaren 
van respijtzorg)



Een 
overdenking De belasting van respijtzorg – het voorbeeld 

dagbesteding:

‘Wat je heel vaak ziet is dat het hier eigenlijk best heel 
goed gaat en dat het thuis heel veel problemen geeft. 
Dat heeft natuurlijk te maken met vreemde ogen. 
Iedere cliënt die hier komt, die wil eigenlijk de beste 
zijn, dus die zet zijn beste beentje voor. Waardoor als 
hij thuis komt, waarschijnlijk moe is en vertrouwd en 
waar je vertrouwd tegen bent, daar mag je boos op 
worden en daar mag je je eigen ding doen.’ 



Conclusie

Goede mantelzorgondersteuning maakt respijtzorg 
overbodig

Steek je energie vooral in het beter doen van wat je nu al 
doet ipv nieuwe dingen te ontwikkelen

Streef dus ook niet alleen ‘innovatie’ na



Vragen?

Contact:
marianne.potting@zuyd.nl


