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Samenvatting       
 

Hieronder worden de belangrijkste resultaten weergegeven voor de regio Midden 

Brabant; wat valt op in positieve of negatieve zin? En hoe ‘scoort’ deze regio in 

vergelijking met het totaal? In deze regio waren 96 vragenlijsten beschikbaar voor 

analyse. Voor uitgebreide toelichting op deze resultaten verwijzen we u naar de rest van 

de rapportage en bijlage 1.  

 

Ervaren belasting van mantelzorgers  

 6 op de 10 mantelzorgers voelt zich belast (tamelijk belast, zeer zwaar belast en 

overbelast).  

 De ervaren druk (EDIZ) uit zich vooral op de volgende gebieden:  

o De situatie van mijn naaste laat mij nooit los (85%); 

o De situatie van mijn naaste eist voortdurend mijn aandacht (85%); 

o Ik voel mij over het geheel genomen erg onder druk staan door de situatie 

van mijn naaste (79%). 

 Nagenoeg alle mantelzorgers (99%) hebben er moeite mee dat hun naaste een 

ander persoon is geworden. Ook vindt 83% het moeilijk dat de naaste steeds 

afhankelijker van hen wordt en maak het gedrag van de naaste hen soms van 

streek. 

 Gevraagd naar positieve ervaringen, zegt 85% van de mantelzorgers te genieten 

van de leuke momenten met hun naaste. Daarnaast geeft 79% aan dat de 

zorgtaken hen ook voldoening geeft. 

 

Ondersteuning door sociale netwerk 

 Ruim een derde geeft aan dat er sinds de dementie van de naaste minder contact 

met familie en vrienden is, volgens meer dan een kwarts is dit juist toegenomen.  

 De kwaliteit van deze contacten is voor de helft hetzelfde gebleven, voor een 

kwart is dit verbeterd en voor een kwart verslechterd. 

 4 op de 5 mantelzorgers zijn van mening dat hun directe omgeving (familie, 

vrienden, buren, kennissen) voldoende begrip toont voor de situatie van hun 

naaste.  

 De mantelzorgers vragen vooral hulp aan familieleden (76%) en minder aan 

buren (37%) en vrienden (39%).  
 

Oordeel dementiezorg in de thuissituatie  

 De mantelzorgers in de regio Midden Brabant hebben aangegeven dat er in de 

laatste 12 maanden qua zorg en ondersteuning vooral gebruik is gemaakt van:  

o Casemanagement dementie (73%)  

o Informatie en voorlichting (70%) 

o Activiteiten voor naaste (70%)  

o Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging (49%) 

 In vergelijking met het totaal is er in deze regio meer gebruik gemaakt van 

activiteiten (70% vs. 54% totaal). 
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 Om de naaste zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen, zijn de volgende vier 

vormen van ondersteuning en zorg het meest noodzakelijk volgens de 

mantelzorgers (top 4):  

1. Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging 

2. Activiteiten voor de naaste 

3. Hulp bij het huishouden  

4. Casemanagement 

 

Oordeel casemanagement  

 Ruim twee derde (66%) van de mantelzorgers geeft aan niet te zijn gewezen op 

het recht op casemanagement. Dat is meer dan bij het totaal (43%). 

 Een ruime meerderheid (>90%) is tevreden over de tijdige inzet van het 

casemanagement, de continuïteit (dezelfde casemanager) en frequentie van 

contact met de casemanager.  

 Alles overziend oordelen de mantelzorgers in deze regio positief over 

verschillende aspecten van het casemanagement.  

 Meest positief is men over: 

o Het vertrouwen in de deskundigheid (97% meestal/altijd); 

o Het kunnen inschatten van de situatie (97% meestal/altijd); 

o Aandacht hebben voor wat de naaste nodig heeft (94% meestal/altijd). 

 Iets kritischer is men over de taakhelderheid van de casemanager; dit is voor 

slechts een kwart volledig duidelijk. 

 

Het waarderingscijfer over het totale aanbod van ondersteuning en zorg bij dementie in de 

thuissituatie in deze regio is een 7,7; gelijk aan het totaal. 

 

Oordeel intramurale zorg  

 De mantelzorgers geven de zorginstelling een cijfer 7,7: nagenoeg gelijk aan het 

totaal (7,8) 

 Mantelzorgers zijn het meest positief over:  

o het openstaan voor hun wensen (90% meestal/altijd) en  

o het nakomen van afspraken (90% meestal/altijd). 

 Kritisch zijn de mantelzorgers over de personeelsbezetting: 60% vindt dat er 

nooit of maar soms voldoende personeel in huis is.  

 Tenslotte zijn de mantelzorgers minder tevreden over de activiteiten. Een kwart 

vindt niet dat de instelling voldoende activiteiten organiseert en bijna de helft 

zegt dat deze niet aansluiten bij wat de naaste leuk vindt.  
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1 Inleiding 
 

 

 

1.1 Dementiemonitor Mantelzorg 

 

Voor u ligt het regionaal rapport van de Dementiemonitor Mantelzorg 2016. Deze 

monitor is door het NIVEL met subsidie van en in nauwe samenwerking met Alzheimer 

Nederland tot stand gebracht.  

 

De Dementiemonitor Mantelzorg vond plaats in de periode april 2016 tot en met juli 

2016. Er is gemeten hoe mantelzorgers de zorg voor hun naaste met dementie ervaren, 

hoe zij de ondersteuning door hun sociale netwerk ervaren, van welke professionele hulp 

en zorgvoorzieningen ze gebruik maken en hoe ze deze zorg beoordelen. 

 

In dit rapport zijn de antwoorden van de mantelzorgers van uw eigen regio weergegeven. 

Tevens zijn de scores van uw regio één op één vergeleken met de scores van de andere 

deelnemende regio’s in Nederland. De resultaten bieden u als belangbehartiger, 

ketenregisseur, manager van een zorginstelling of andere ketenpartner handvatten voor 

het verbeteren van de ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.  

 

Indien u geïnteresseerd bent in de gebruikte methoden en de landelijke resultaten, dan 

verwijzen wij u graag naar de rapportage van het onderzoek dat te downloaden is van de 

website van het NIVEL: 

http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Dementiemonitor_Mantelzorg_2016.pdf. 

 

 

1.2 Werving en respons  

 

Mantelzorgers zijn op diverse manieren geworven voor deelname aan de 

Dementiemonitor Mantelzorg:  

 Schriftelijke vragenlijsten zijn uitgedeeld aan vrijwilligers van Alzheimer 

Nederland en diverse zorgaanbieders (zoals casemanagers, dagopvang, verpleeg- 

en verzorgingstehuizen) die deze vragenlijsten vervolgens aan mantelzorgers 

hebben uitgedeeld; 

 Via diverse communicatiekanalen, zoals social media, werden mantelzorgers 

geattendeerd op de mogelijkheid om online de vragenlijst in te vullen via de 

website van Alzheimer Nederland; 

 Een online-versie van de vragenlijst is verspreid via een bestand met e-

mailadressen van mantelzorgers die lid zijn van het Alzheimerpanel van 

Alzheimer Nederland. 

 

 

Landelijk gezien zijn 3.406 ingevulde vragenlijsten van mantelzorgers meegenomen in de 

analyses. In uw regio waren 96 vragenlijsten beschikbaar voor analyse.  

http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Dementiemonitor_Mantelzorg_2016.pdf
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1.3 Leeswijzer  
 

Na de weergave van de hoofdpunten van het onderzoek en deze algemene inleiding 

worden de resultaten van dit onderzoek weergegeven in hoofdstuk 2 t/m 5. Daarnaast is er 

een bijlagendocument beschikbaar, waarin de antwoorden op open vragen gebundeld zijn.  

 

Toelichting tabellen en figuren:  

* Door afrondingsverschillen kan het voorkomen dat totalen niet precies op 100% 

uitkomen;  

* Er kunnen verschillen zijn met de vermelde percentages in het landelijk rapport omdat 

in dit regionaal rapport de antwoordcategorieën ‘weet niet’ en ‘niet van toepassing’ zijn 

weggelaten.  

* n = het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord.  

U ziet achter de tabel- of figuurtitel altijd twee cijfers staan, bijvoorbeeld (n = 30/3257). 

Het eerste getal geeft altijd weer hoeveel mantelzorgers uit uw regio de betreffende vraag 

hebben beantwoord. Het tweede getal geeft altijd weer hoeveel mantelzorgers van het 

hele onderzoek (landelijk totaal) deze vraag hebben beantwoord. 

* In de legenda van de figuren (rechts van de figuur) ziet u de antwoordcategorieën van 

de betreffende vraag staan. Deze corresponderen met de balken in de figuur. De 

categorieën in de legenda staan boven elkaar. De bovenste categorie in de legenda 

correspondeert altijd met de meest linker balk in de figuur en de onderste categorie altijd 

met de meest rechter balk in de figuur. 

* Indien respondenten meerdere antwoorden op een vraag konden geven, kan het zijn dat 

de totale percentages niet uitkomen op 100%.  

 

 

1.4 Mantelzorgers die de vragenlijst hebben ingevuld  

 

Deze paragraaf beschrijft enkele achtergrondkenmerken van de mantelzorgers van uw 

regio die de vragenlijst invulden (netto respons). De achtergrondkenmerken van deze 

groep worden in Tabel 1.1 vergeleken met de achtergrondkenmerken van de totale groep 

respondenten. 

 

Tabel 1.1 Achtergrondkenmerken van mantelzorgers  

Achtergrondkenmerken Uw regio 

in % 

Totale steekproef 

in % 

Geslacht (n = 82/3406) 

  
Man 22% 28% 

Vrouw 78% 72% 

Leeftijd (n = 82/3405)   

Jonger dan 65  56% 56% 

65 t/m 84 44% 41% 

85 en ouder 0% 2% 
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1.5 Personen met dementie op wie de vragenlijst betrekking heeft 

 

In deze paragraaf ziet u enkele achtergrondkenmerken van de naasten met dementie van 

de mantelzorgers van uw regio. Een aantal achtergrondkenmerken van deze groep wordt 

in Tabel 1.2 vergeleken met de achtergrondkenmerken van de totale groep personen met 

dementie.  

 

Tabel 1.2 Achtergrondkenmerken van personen met dementie  

Achtergrondkenmerken Uw regio 

in % 

Totale steekproef 

in % 

Geslacht (n = 82/3400) 

  
Man 51% 42% 

Vrouw 49% 58% 

Leeftijd (n = 79/3371)   

Jonger dan 65  4% 6% 

65 t/m 84 70% 67% 

85 en ouder 27% 27% 

Leefsituatie (n = 82/3406)   

Alleenwonend 13% 26% 

Samenwonend 37% 52% 

Verpleeg-/verzorgingshuis 50% 22% 

Woonsituatie (n = 82/3401)   

Niet inwonend bij mantelzorger 67% 57% 

Wel inwonend bij mantelzorger 33% 43% 

Aantal jaren verschijnselen dementie  (n = 73/3024)   

< 2 11% 19% 

2 t/m 5 53% 49% 

> 5 36% 32% 
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2 Ervaren belasting  
 

 

 

In dit hoofdstuk wordt de ervaren belasting weergegeven van de mantelzorgers van 

personen met dementie die zorg ontvangen vanuit uw regio, afgezet tegen de totale groep 

mantelzorgers.  

 

 

2.1 Ervaren belasting  

In Figuur 2.1 is te zien hoe belast mantelzorgers in uw regio zich voelen in vergelijking 

met de totale groep. De categorie ‘belast’ staat voor ‘overbelast’, ’zeer zwaar belast’ en 

‘tamelijk zwaar belast’. De categorie ‘niet belast’ staat voor ‘enigszins belast’ en ‘niet of 

nauwelijks belast’. 

 

Figuur 2.1  Ervaren belasting 

 
 

 

Een manier om te meten in hoeverre mantelzorgers zich onder druk voelen staan door de 

zorg is met het meetinstrument Ervaren Druk Informele Zorg (EDIZ), dat uit negen items 

bestaat (Pot e.a.,1995). In Tabel 2.1 worden deze negen items getoond. Aan de 

mantelzorger is gevraagd om voor elk van de items een antwoord aan te kruisen op een 

vijf-puntsschaal: ‘nee!’ ‘nee’, ‘min-of-meer’, ‘ja’, ‘ja!’. Wanneer respondenten een 

stelling beantwoorden met ‘min of meer’, ‘ja’, en ‘ja!’ dan wordt dit als ‘het ervaren van 

druk’ beschouwd. In Tabel 2.1 is per item het percentage mantelzorgers in gepresenteerd 

dat druk ervaart, zowel in uw regio als in de totale steekproef. 

  

54 46

60 40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 82 / 3399)

Hoe belast voelt u zich?

belast

niet belast
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Tabel 2.1 Ervaren druk van mantelzorgers door de zorg voor hun naaste 

 (n= 82/3406)  

‘min of meer, ‘ja’, ‘ja!’ Uw regio 

in % 

Totale steekproef 

in % 

De situatie van mijn naaste laat mij nooit los. 85% 87% 

De situatie van mijn naaste eist voortdurend mijn 

aandacht.  

85% 83% 

Ik moet altijd maar klaarstaan voor mijn naaste. 71% 76% 

Ik voel mij over het geheel genomen erg onder druk 

staan door de situatie van mijn naaste. 

79% 73% 

Door de situatie van mijn naaste kom ik te weinig 

aan mijn eigen leven toe. 

74% 71% 

Het combineren van verantwoordelijkheid voor mijn 

naaste en de verantwoordelijkheid voor mijn werk 

en/of gezin valt niet mee.  

71% 70% 

Mijn zelfstandigheid komt in de knel. 52% 55% 

Door mijn betrokkenheid bij mijn naaste doe ik 

anderen tekort. 

62% 53% 

Door mijn betrokkenheid bij mijn naaste krijg ik 

conflicten thuis en/of op mijn werk. 

34% 29% 

 

 

Tabel 2.2 toont de gemiddelde score van de ervaren druk van de mantelzorgers in uw 

regio in vergelijking met de totale groep. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe groter de 

ervaren druk (minimale score 0 en maximale score 9).  

 

 

Tabel 2.2  Gemiddelde score ervaren belasting (n= 82/3406) 

Gemiddelde score ervaren belasting cijfer 

Uw regio  6.1 

Totale steekproef 6.0 

 

  



 

Dementiemonitor Mantelzorg, NIVEL / Alzheimer Nederland 2016 11 

2.2 Positieve en negatieve ervaringen  
 

In deze monitorpeiling uit 2016 hebben we vijf onderwerpen, waarvan het Alzheimer 

Panel van Alzheimer Nederland eerder aangaf dat zij er het meeste moeite mee hebben 

als mantelzorger, voorgelegd aan de deelnemers. In Tabel 2.3 is te zien in hoeverre 

mantelzorgers in uw regio hier moeite mee hebben in vergelijking met de totale groep. 

 

 

Tabel 2.3  Onderwerpen waar mantelzorgers moeite mee hebben (n= 82/3406) 

(zeer) mee eens Uw regio 

in % 

Totale steekproef 

in % 

Het is pijnlijk te moeten zien dat mijn naaste een ander persoon is 

geworden 

99% 89% 

Ik vind het moeilijk dat mijn naaste steeds afhankelijker van mij 

wordt. 

83% 81% 

Het gedrag van mijn naaste maakt me soms van streek  83% 76% 

Ik voel me schuldig als ik iets voor mezelf onderneem 52% 41% 

Mijn nachtrust is verstoord door de situatie van mijn naaste 37% 36% 

 

Deelnemers gaven tevens aan in hoeverre zij positieve ervaringen hebben door het geven 

van mantelzorg. Zij vulden de positieve ervaringen schaal in (de Boer e.a., 2012), 

waarvan de items te zien zijn in Tabel 2.4. In Tabel 2.4 is te zien in hoeverre 

mantelzorgers in uw regio positieve ervaringen hebben in vergelijking met de totale 

groep. 

 

 

Tabel 2.4  Positieve ervaringen van mantelzorgers  (n= 82/3405) 

(zeer) mee eens Uw regio 

in % 

Totale steekproef 

in % 

Ik geniet ook van de leuke momenten met mijn naaste 85% 87% 

Het verrichten van zorgtaken voor mijn naaste geeft mij voldoening. 79% 76% 

Mijn naaste waardeert mijn hulp 77% 72% 

Het doet me goed dat mijn naaste dankzij mijn hulp thuis kan 

blijven wonen 

43% 65% 

Door het zorgen voor mijn naaste heb ik nieuwe mensen leren 

kennen 

70% 52% 

Doordat ik voor mijn naaste zorg, zijn mijn naaste en ik dichter bij 

elkaar gekomen 

39% 39% 
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3 Ondersteuning door sociale netwerk 
 

 

 

In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre mantelzorgers zich door hun sociale netwerk 

ondersteund voelen bij de zorg voor hun naaste met dementie. De ervaren ondersteuning 

van de mantelzorgers van een persoon met dementie die zorg ontvangt van uw regio 

wordt weergegeven, afgezet tegen de totale groep mantelzorgers. 

 

 

3.1 Ervaringen met hoe dementie impact heeft op sociale contacten 

 

In Figuur 3.1 tonen we hoe het aantal contactmomenten met familie en vrienden is 

veranderd, sinds de naaste dementie heeft.  

 

Figuur  3.1 Impact van mantelzorg op het aantal contacten met familie en vrienden  

 
 

 

In Figuur 3.2 tonen we hoe de kwaliteit van contactmomenten met familie en vrienden is 

veranderd, sinds de naaste dementie heeft. 

 

Figuur 3.2 Impact van mantelzorg op kwaliteit van contacten met familie en vrienden 

 
 

  

43 35 22

38 34 28

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 82 / 3403)

Is het aantal contactmomenten met uw familie en vrienden veranderd, sinds uw naaste dementie heeft?

minder

hetzelfde

meer

27 58 15

23 52 24
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Totale steekproef

Uw regio

(n = 82 / 3402)

Is de kwaliteit van het contact veranderd, sinds uw naaste dementie heeft?

verslechterd

hetzelfde

verbeterd
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3.2 Ervaren waardering en begrip vanuit de omgeving 

 

In Tabel 3.1 is af te lezen of mantelzorgers voldoende waardering ervaren vanuit hun 

directe omgeving. 

 

Tabel 3.1  Ervaren waardering vanuit de directe omgeving (n= 82/3403) 

(zeer) mee eens Uw regio 

in % 

Totale steekproef 

in % 

Ik krijg voldoende waardering als mantelzorger van mijn directe 

omgeving 

79% 67% 

Mijn directe omgeving (familie, vrienden, buren, kennissen) toont 

voldoende begrip voor de situatie van mijn naaste 

80% 76% 

 

In Figuur 3.3 is af te lezen of familieleden of vrienden zich hebben verdiept in de ziekte 

dementie. 

 

Figuur 3.3 Mate waarin de omgeving zich verdiept in de ziekte dementie 

 
 

3.3 (On)gevraagde hulp vanuit de directe omgeving 

 

In Tabel 3.2 is af te lezen aan wie mantelzorgers hulp vragen. Ook is af te lezen in 

hoeverre de directe omgeving (on)gevraagd hulp biedt.  

 

Tabel 3.2  (On)gevraagde hulp vanuit de directe omgeving (n= 82/3402) 

(zeer) mee eens Uw regio 

in % 

Totale steekproef 

in % 

Ik vraag mijn familieleden om hulp voor mijn naaste als dat 

nodig is  

76% 74% 

Ik vraag mijn buren om hulp voor mijn naaste als dat nodig 

is  

37% 36% 

Ik vraag mijn vrienden om hulp als dat nodig is  

 

39% 35% 

Mijn directe omgeving biedt mij hulp als ik daar om vraag  

 

78% 70% 

Mijn directe omgeving biedt mij ongevraagd hulp  19% 27% 

  

38 48 13

38 45 17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 82 / 3400)

Hebben uw familieleden of vrienden zich verdiept in dementie?

nee

een paar

(bijna) allemaal
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4 Oordeel dementiezorg in de thuissituatie  
 

 

 

Dit hoofdstuk gaat over dementiezorg voor thuiswonende mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. We beschrijven welke zorg mantelzorgers en thuiswonende mensen met 

dementie momenteel gebruiken. Ook gaan we na welke zorg mantelzorgers het meest 

noodzakelijk achten om te zorgen dat hun naaste thuis kan blijven wonen. Verder beschrijven 

we hoe mantelzorgers het algehele aanbod aan dementiezorg in hun regio beoordelen.  

 

 

4.1 Gebruik van professionele ondersteuning door mantelzorgers en hun naasten 

 

Tabel 4.1 toont van welke professionele ondersteuning gebruik werd gemaakt door 

mantelzorgers in uw regio en door de totale groep mantelzorgers.  

 

Tabel 4.1 Hulp en ondersteuning waar mantelzorgers en hun naasten de afgelopen 

12 maanden gebruik van maakten (n= 37/2497) 

 Uw regio 

in % 

Totale steekproef 

in % 

Casemanagement dementie  73% 80% 

Informatie en voorlichting 70% 63% 

Activiteiten voor mijn naaste  70% 54% 

Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging  49% 48% 

Diagnostisch onderzoek  38% 45% 

Hulp bij het huishouden 35% 45% 

Behandeling 30% 30% 

Personenalarmering 22% 24% 

Gespreksgroep voor mantelzorgers/lotgenotencontact 27% 22% 

Psychosociale steun voor mijzelf 14% 16% 

Gemak en veiligheid in de woning 3% 14% 

Psychosociale steun voor mijn naaste 8% 13% 

Tijdelijke opvang  11% 10% 

Coachende technologie voor het dagelijkse functioneren 0% 4% 

Beeldbellen met de zorgverlener 0% 1% 
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Toelichting: 

 Onder ‘gemak en veiligheid in de woning’ verstaan we bijvoorbeeld het gebruik 

van een deuropener of luisterverbinding.  

 Onder ‘coachende technologie’ verstaan we bijvoorbeeld digitale 

geheugensteuntjes en navigatieondersteuning GPS.  

 Onder ‘beeldbellen met de zorgverlener’ verstaan we communiceren met de 

zorgverlener via bijvoorbeeld Facetime, Skype, of een beeldscherm op iPad, 

computer of televisie.  

 

 

4.2 Meest noodzakelijke professionele ondersteuning 

 

In Tabel 4.2 is af te lezen welke ondersteuning en zorg, volgens mantelzorgers het meest 

noodzakelijk is om de naaste zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Aan de 

mantelzorgers is gevraagd de drie meest noodzakelijke vormen aan te kruisen.  

 

Tabel 4.2  Meest noodzakelijke vormen van ondersteuning (n= 37/2497) 

Top 4 in uw regio Uw regio 

in % 

Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging 51% 

Activiteiten voor mijn naaste 46% 

Casemanagement dementie 41% 

Hulp bij het huishouden 41% 

Top 4 Landelijk Totale 

steekproef 

in % 

Casemanagement dementie 50% 

Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging 48% 

Activiteiten voor mijn naaste 44% 

Hulp bij het huishouden 42% 

 

  



 

16 Dementiemonitor Mantelzorg, NIVEL / Alzheimer Nederland 2016 

4.3 Oordeel over het totale aanbod van ondersteuning en zorg bij dementie in de 

thuissituatie 

 

In tabel 4.3 is te zien hoe mantelzorgers uit uw regio, in vergelijking met de totale groep 

mantelzorgers, het totale aanbod van ondersteuning en zorg bij dementie in de 

thuissituatie in uw regio hebben beoordeeld aan de hand van een rapportcijfer (minimaal 

cijfer 0 ‘heel erg slecht’ en maximaal cijfer 10 ‘heel erg goed’).  

 

Tabel 4.3 Waarderingscijfer over totale aanbod van ondersteuning en zorg bij dementie 

in uw regio (n= 37/2497) 

Gemiddeld waarderingscijfer cijfer 

Uw regio  7.7 

Totale steekproef  7.7 

 

 

4.4 Veranderwensen rondom het aanbod van ondersteuning en zorg bij dementie 

in de thuissituatie 

 

Ten slotte hebben we mantelzorgers gevraagd wat ze zouden willen veranderen in de 

ondersteuning en zorg die zij zelf krijgen en wat ze zouden willen veranderen aan de 

ondersteuning en zorg voor hun naaste: ‘Wat kan er beter, zijn er dingen die 

mantelzorgers missen, of moeten de hulp- en zorgverleners anders werken’? In bijlage 1 

zijn de antwoorden van mantelzorgers van uw regio als het gaat om mogelijke verbetering 

van de ondersteuning en zorg voor henzelf (Tabel 1) en voor de persoon met dementie te 

vinden (Tabel 2).  

 

Deze informatie over wensen voor verbetering van de ondersteuning en zorg, zowel voor 

de mantelzorgers als voor de naaste, kan worden gebruikt voor belangenbehartiging en 

kwaliteitsverbetering van dementiezorg in uw regio.  

 

 

4.5 Oordeel over casemanagement 

 

In deze paragraaf tonen we via grafieken hoe gebruikers van casemanagement deze vorm 

van ondersteuning ervaren. In deze grafieken staan de minst positieve antwoorden telkens 

aan de linkerkant en de meest positieve antwoorden aan de rechterkant. Indien er een 

antwoordcategorie ‘niet van toepassing/weet ik niet’ is, is deze geheel rechts geplaats. 

  

Landelijk werd de helft van de mantelzorgers er door de huisarts of wijkverpleegkundige 

niet op gewezen dat zij recht hebben op casemanagement. In Tabel 4.4 is af te lezen 

hoeveel mantelzorgers in uw regio hier niet op gewezen gewerden. Antwoorden van 

mensen die niet meer wisten of ze hierop gewezen zijn, hebben we buiten beschouwing 

gelaten voor dit regionale rapport. Percentages wijken om die reden af van die in het 

landelijk rapport. 
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Tabel 4.4  Gewezen op recht op casemanagement dementie (n= 29/1926) 

Heeft de huisarts of de wijkverpleegkundige u erop 

gewezen dat u recht heeft op casemanagement dementie?  

Uw regio 

in % 

Totale steekproef 

in % 

Nee 66% 43% 

Ja 34% 57% 

 

 

Figuur 4.1 Tijdigheid van de inzet van de casemanager 

 
 

 

Figuur 4.2 Continuïteit in de persoon die casemanager is 

 
 

 

Figuur 4.3 Tevredenheid over frequentie contact met casemanager 

 
 

  

7 0 93

6 0 94

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 34 / 2267)

Kreeg u zo snel als u wilde begeleiding van een casemanager?

te laat

te vroeg

op tijd

10 90

3 97

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 34 / 2287)

Had u één vaste casemanager in het afgelopen jaar?

nee

ja

8 1 92

9 0 91

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 34 / 2284)

Heeft u zo vaak als u wilt contact met de casemanager?

te weinig

te veel

ja
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Figuur 4.4 Taakhelderheid casemanager 

 
 

 

In onderstaande figuren wordt getoond hoe mantelzorgers oordelen over verschillende 

aspecten van het casemanagement. 

 

Figuur 4.5 Oordeel over casemanagement 

 
 

 

 
 

 

 
  

16 49 35

15 62 24

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 34 / 2290)

weet u wat u van de casemanager mag verwachten?

nee/een beetje

grotendeels

ja

15 33 52

15 38 47

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 34 / 2289)

Helpt de casemanager bij het vinden van de weg in de zorg?

nee/een beetje

grotendeels

ja

14 26 54 6

9 27 52 12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 33 / 2277)

Krijgt u informatie over de mogelijkheden voor zorg?

nee/een beetje

grotendeels

ja

niet nodig

24 32 44

9 29 62

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 34 / 2281)

Geeft de casemanager tips over hoe u met uw naaste om kunt gaan?

nee/een beetje

grotendeels

ja
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7 25 62 5

0 24 70 6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 33 / 2283)

Heeft de casemanager aandacht voor wat uw naaste nodig heeft?

nooit/soms

meestal

altijd

weet ik niet

14 23 59 4

12 24 65 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 34 / 2275)

Heeft de casemanager aandacht voor hoe het met u gaat?

nooit/soms

meestal

altijd

weet ik niet

8 31 59 1

3 32 65 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 34 / 2286)

Kan de casemanager de situatie goed inschatten?

nee/een beetje

grotendeels

ja

n.v.t.

8 27 65

3 24 74

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 34 / 2285)

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid?

nooit/soms

meestal

altijd
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5 Oordeel over intramurale zorg  
 

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe mantelzorgers de kwaliteit van de intramurale zorginstelling 

ervaren waar hun naaste verblijft. Met intramurale zorginstellingen bedoelen we 

verpleeghuizen of andere zorginstellingen.  

 

 

5.1 Waardering door mantelzorgers 

 

In tabel 5.1 is te zien hoe mantelzorgers uit uw regio, in vergelijking met de totale groep 

mantelzorgers, de zorginstelling bij vrienden en familie aanbevelen, aan de hand van een 

rapportcijfer (minimaal cijfer 0 ‘zeer waarschijnlijk niet aanbevelen’ en maximaal cijfer 

10 ‘zeer waarschijnlijk wel aanbevelen’).  

 

Tabel 5.1 Cijfer voor de mate waarin de zorginstelling wordt aanbevolen (n= 43/726) 

Gemiddeld waarderingscijfer Cijfer 

Uw regio  7.7 

Totale steekproef  7.8 

 

5.2 Oordeel zorginstelling 

In onderstaande figuren wordt getoond hoe mantelzorgers oordelen over verschillend 

aspecten van de zorginstelling. 

 

Figuur 5.1 Ervaringen met het verblijf in een zorginstelling  

 
 

 

 
  

15 52 34

11 57 33

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 46 / 792)

Komt de instelling de afspraken over verzorging en behandeling na?

nooit/soms

meestal

altijd

17 44 39

10 48 42

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 48 / 800)

Staat de instelling open voor uw wensen?

nooit/soms

meestal

altijd
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In Figuur 5.2 wordt getoond hoe de aangeboden activiteiten worden beoordeeld. 

 

Figuur 5.2 Oordeel over de aangeboden activiteiten in een zorginstelling 

 
 

  

18 43 39

14 45 41

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 49 / 814)

Hebben de zorgverleners voldoende aandacht voor hoe het met uw naaste gaat?

nooit/soms

meestal

altijd

48 43 9

60 36 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 47 / 781)

Is er genoeg personeel in huis?

nooit/soms

meestal

altijd

13 48 39

6 50 44

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 48 / 811)

Kunnen de zorgverleners goed omgaan met de bewoners?

nooit/soms

meestal

altijd

28 39 32

23 40 38

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 48 / 794)

Organiseert de instelling genoeg activiteiten?

nooit/soms

meestal

altijd
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5.3 Veranderwensen rondom de zorg die de naaste in de zorginstelling krijgt 

 

Ten slotte hebben we mantelzorgers gevraagd wat ze zouden willen veranderen in de 

ondersteuning en zorg die hun naaste krijgt in de zorginstelling: ‘Wat kan er beter, zijn er 

dingen die mantelzorgers missen, wat kan de zorginstelling veranderen, of moeten de 

medewerkers anders werken’? In bijlage 2 zijn de antwoorden van mantelzorgers van uw 

regio te vinden als het gaat om mogelijke verbetering van de zorg voor de persoon met 

dementie (Bijlage 2, Tabel 2).  

52 38 10

46 41 13

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale steekproef

Uw regio

(n = 46 / 750)

Sluiten de activiteiten aan op wat uw naaste leuk vindt?

nooit/soms

meestal

altijd
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Bijlage 1: Wensen voor verandering van ondersteuning  

  en zorg bij dementie in de thuissituatie 
 

 

 

Wensen voor verandering aan de zorg thuis 

We vroegen mantelzorgers die zorgen voor een thuiswonende naaste wat zij zouden 

willen veranderen aan de ondersteuning en zorg die zij zelf krijgen én die hun naaste 

krijgt. De antwoorden op deze vragen tonen we in de tabellen hieronder. 

 

Tabel 1 Wensen voor verandering van ondersteuning en zorg voor mantelzorgers  

Wat zou u willen veranderen aan de ondersteuning en zorg die u zelf krijgt? 

Verlos ons van de administratieve rimram t.a.v. PGB en SVB 

Betere ondersteuning van de huisarts 

Dat de ondersteuning gedeeld / verdeeld zou kunnen worden 

Aangezien ik verplichtingen heb naar werk, d.w.z. een eenmanszaak en daarnaast ondersteuning biedt 

aan mijn partner bij zijn bedrijf, is de situatie in huis af en toe zeer stresserend. Hij claimt mij de hele 

dag door. Ik zou me graag aan willen sluiten bij een groep mantelzorgers die nog werkzaam en een 

partner hebben met Alzheimer: eventueel digitaal, maar heb tot op heden geen groep kunnen vinden." 

Meer aandacht voor sociale aspect. 

Urine controleren door de thuiszorg (evt. in verzorgingshuis waar mijn moeder een aanleunwoning 

heeft) zodat ik niet urine op hoef te halen en deze naar huisarts te brengen- voor keuring voor 

invalideparkeerplaats zou geriatrisch verslag voldoende moeten zijn (nu is er ook niet meer gebeurt dan 

verslag lezen, maar moest ik wel met mijn moeder naar een keuringsarts)- griepprik, bloedprikken: het 

kan in het verzorgingshuis waar mijn moeder een aanleunwoning heeft. Jammer dat ze op dergelijke 

momenten niet aan huis komen. Ik moet nu mee. Ziekenhuizen hebben vaste dagen waarop je terecht 

kan. Dat is soms lastig combineren met werk. 

Persoonlijke dementiecoach: hulp in huishouding 

Informatie is per gemeente verschillend en soms moeilijk te achterhalen 

Ik zou vaker dan 1x per 6 weken willen praten met de dementieconsulente, maar dat kan moeilijk, want 

ik ben niet de enige cliënt van haar. 

De dagopvang moet minstens een uur uitbreiden!!! In feite is mijn man van 10 tot 16.30 uur van huis 

weg. Ook zou ik meer erkenning willen hebben als mantelzorger. Ik word nu verplicht mijn leven op te 

offeren. Daarbij komt: ik vind het vreselijk ongepast om, steeds als ik informatie opzoek over 

Alzheimer, dat het dan gaat over mensen van 75+. Dat is een andere ziekte en andere levenssituatie! De 

foto’s in folders..., het Alzheimercafe....., de informatie van iemand die begint over haar/zijn moeder of 

vader....... Dat is allemaal best erg of jammer voor die mensen, maar het heeft NIETS met mij te maken. 

Mijn verdriet gaat niet over het verloop van de ziekte, maar over het verloop van een leven dat achteraf 

anders begrepen moet worden. ROUW is het. en ik zoek steeds minder Alzheimerinfo omdat ik al die 

klappen in mijn gezicht, de ongepaste info, die niet over mij gaan, niet meer wil!! 

Verlos ons van de administratieve ramp betreffende PGB/SVB! 

Spoedopvang mijn man, die dan thuis blijft indien ik ineens weg zou moeten. Zulke opvang is er niet; 

kinderen kunnen niet zomaar vrij nemen. 

Praktische hulp, bv. klussen aan het huis. 

Meer vrije tijd voor mezelf. 
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Betere sanitaire voorzieningen in onze woning. Veiligere en aangepaste woning. 

Mijn man heeft beginnende Alzheimer en is nog heel zelfstandig, rijdt nog auto. Maar ik heb pas 

ondersteuning nodig als hij niet meer alleen thuis kan zijn, terwijl ik moet werken. 

Op dit moment stagnatie in aanvraag/c.q. verlenging PGB voor de dagopvang. Wat een ellende om dit 

rond te krijgen. 

 

 

Tabel 2 Wensen van mantelzorgers voor verandering van ondersteuning en zorg voor 

 thuiswonende mensen met dementie 

Wat zou u willen veranderen aan de ondersteuning en zorg die uw naaste krijgt? 

De opvang in de dagbesteding zou minder dwingend moeten. Het no-show beleid. een dag verzuim om 

welke reden dan ook, moet voor 100% voor eigen rekening worden genomen. Dat geeft het gevoel van 

een "gevangenis." 

Indien de situatie verslechtert, mogelijk meer activiteiten voor mijn naaste 

Meer ADL. 

Die ondersteuning vanuit een groep van werkende mantelzorgers en voor mijn partner coaching: hij is 

van zichzelf uit redelijk dominant en door beginnende Alzheimer wordt deze eigenschap-lijkt het- nog 

versterkt. 

Meer aandacht voor het individu i.p.v. geld en tijd. Persoonlijke zorg. 

Medicijnen worden bezorgd door apotheek. Fijn!! Maar als de persoon niet veilig omgaat met de 

medicijnen, mogen deze niet afgegeven worden bij de receptie van het verzorgingshuis. Ik zou ze dan 

speciaal moeten gaan halen. Thuiszorg mag enkel wijzen op eten en drinken. Dit heeft niet altijd het 

gewenste effect. Hierdoor extra risico op blaasontsteking, uitdroging, vermagering. 

Meerdere dagen (liefst twee) naar de zorgopvang: begeleiding bij de voeding ( diabetespatiënt) 

Voldoende aandacht en begeleiding 

Moeder woont sinds kort in 24-uurs woning, per indicatie. Daarvoor veel te weinig hulp en informatie 

gekregen. 

Toch wat meer activiteiten (handenarbeid) op de zorgboerderij. 

Meer aandacht en activiteiten gericht op jongere mensen met dementie. Het is een andere ziekte dan na 

pakweg 70 / 75 jaar. 

De inhoud van de dagbesteding lijkt niet te voldoen aan de mooi omschreven plannen uit de 

wervingsbrochures. 

Niets, mijn man heeft continue erg veel pijn, is daardoor bijna niet meer mobiel. Bijzondere 

pijnbehandeling i.p.v. medicatie zou een wonder zijn. 

De zorg is uitstekend. Het zou fijn zijn als er meer budget is om uitstapjes te maken. Het voelt buiten 

onveilig voor mijn man, maar doordat er veel binnen wordt gezeten, wordt dit gevoel versterkt. 

Meer activiteiten. 

Regelmaat in de thuiszorg, vaak wisselende personen. 

Betere sanitaire voorzieningen in onze woning. Veiligere en aangepaste woning. 

Een loket voor alle vragen/hulp met bekwaam personeel. 
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Bijlage 2: Wensen voor verandering aan de zorg die uw  

  naaste in de zorginstelling krijgt  
 

 

 

Wensen voor verandering  

We vroegen mantelzorgers die zorgen voor een naaste die in een zorginstelling woont wat 

zij zouden willen veranderen aan de ondersteuning en zorg. De genoemde antwoorden 

tonen we in Tabel 1.  

 

Tabel 1 Verbeterpunten die mantelzorgers signaleren in zorginstellingen 

Wat zou u willen veranderen aan de ondersteuning en zorg? 

Meer persoonlijke aandacht. 

Dat de verpleging niet nog meer druk op wordt gelegd krijgen steeds meer taken er bij zodat ze minder 

tijd voor de patiënten hebben. 

Kwalitatief betere persoonlijke zorg en verpleging. Meer inzicht en kennis. 

Mijn moeder woont in een kleinschalig particulier woonproject betaald via PGB. Ik weet dat er in 

vergelijking met de reguliere verpleeghuizen hier meer aandacht en zorg is. Maar desondanks is er 

soms toch te weinig personeel. 

Meer personeel waardoor ze meer persoonlijke aandacht krijgen. 

Er zou meer personeel moeten zijn, zo ongeveer 1 op 1 om zodoende de cliënten meer persoonlijke 

aandacht te kunnen geven en niet zoals heel dikwijls gebeurt uren met vies incontinentiemateriaal aan 

zitten. 

Iets meer openheid als er iets gebeurd is. 

Meer handen voor de medewerkers! Een activiteit die persoonlijk gericht is op de cliënt. 

Meer hetzelfde personeel op de afdeling. 

Moeder zit nog maar kort in zorginstelling. Ieder doet prima zijn werk. Onder de bewoners vindt nogal 

eens ruzie plaats dat zou ik anders willen zien. Misschien meer vrijwilligers inzetten. 

Meer personeel!!meer persoonlijke aandacht 

Meer persoonlijke aandacht voor vader. Zit regelmatig alleen en voelt zich alleen (spreekt hij uit). 

Meer tijd voor de bewoners. meer tijd voor zorg. Meer tijd voor poetsen kamers, is nu ronduit slecht! 

Verbeteringen aan kamers toebrengen. Zorgmensen dezelfde kleur kleding verstrekken, meer leuke 

dingen voor de bewoners organiseren. 

Meer personeel = meer aandacht. Vast team: voor naaste + familie vertrouwde gezichten. 

Meer tijd voor de verzorging, dus meer personeel. Meer aangepaste activiteiten. Beter opgeleid 

personeel. 

Meer persoonlijke aandacht voor de bewoners en meer handen op de werkvloer, zodat bewoners niet 

alleen in de huiskamer zijn. 

Op bepaalde tijden zou er wel meer begeleiding mogen zijn . 

Meer personeel aanwezig. meer activiteiten. Op sommige dingen alerter zijn. 

Meer personeel! Bewoners zijn veel te lang alleen op de woonkamer. Meer persoonlijke aandacht! 1 

zuster voor 6 bewoners is echt veel te weinig. 

Mijn naaste zit sinds één week in het verzorgingshuis dus ik kan er nog niet veel over zeggen. Maar nu 

zie ik al wel dat er veel wisselingen zijn op zo’n afdeling. Zeker in de beginfase van de opname zou 

meer continuïteit geboden zijn. Iedereen doet wel zijn best. 
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Aandacht voor bezetting, zeker in de avonden. 

Kleinschalig wonen lukt alleen bij die PG bewoners die in fase 1 en 2 zitten. Daarna is het voor de 

verzorging niet te doen om alles alleen te moeten organiseren. Bewoner komt dan echt te kort! 

Meer persoonlijke aandacht, zowel op verzorgvlak als tijd nemen voor een praatje, spelletje. Zijn (buik) 

klachten wat serieuzer nemen.. Meer stimuleren om uit zijn stoel te komen, dat soort dingen. 

M. i. zou er altijd toezicht moeten zijn in de huiskamer. Dit is er nu vaak niet, omdat er maar 2 

verzorgenden zijn op14 bewoners. M.n. in de avonduren. 

Management. Te veel experts voor futiliteiten. 

Er zijn tegenwoordig te veel flexwerkers, dat was wel eens beter. Daarom gaat de verzorging achteruit. 

Ben in het algemeen zeer tevreden. Minder goede ervaringen met de verpleeghuisarts 

Meer variatie in de warme maaltijd. 

Wat ik mis is meer dagbesteding (activiteiten) de t.v. staat vaak aan in plaats van bijvoorbeeld een 

knutselactiviteit, of handvaardigheid. Ook bezoek van een aai-dieren project zou welkom zijn. 

Eenduidigheid in benadering / houding / afspraken nakomen 

Meer gekwalificeerd personeel ,toegang tot naar buiten gaan onder begeleiding 

Mantelzorgavonden/middagen, contact met andere mantelzorgers in het verzorgingstehuis. 

De opleiding en de interesse van de gastvrouwen naar een hoger niveau. 

Zorgen dat er altijd wit brood aanwezig is. Zorgen dat er altijd verschillend beleg is. 

Zorg meer afgestemd, meer een op een contacten en activiteiten. Éénpersoons kamers waardoor 

echtparen meer privacy hebben. Meer nadruk op activiteiten, belevingen dan op verzorging. Cliënt met 

dementie beter leren kennen, familie inschakelen bij activiteiten. 

 

 


