
Resultaten - 06-07-2022
Onderzoeksnaam Mantelzorg voor en door ouderen
Selectiedatum 23-05-2022 - 05-07-2022

1. Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Geeft u hulp of
ondersteuning aan iemand die hulpbehoevend is?

Aantal respondenten bij deze vraag: 726
Ja, aan 1 persoon 68.46 497
Ja, aan meerdere personen 21.49 156
Nee [ einde ] 10.06 73

2. U heeft aangegeven voor meerdere personen te zorgen. Kunt u de vragenlijst invullen voor de hulp die u aan de
oudste persoon geeft?

Aantal respondenten bij deze vraag: 154
100.0 154

3. Wat is de leeftijd van de (oudste) persoon voor wie u zorgt?
Aantal respondenten bij deze vraag: 644

Jonger dan 50 jaar 7.14 46
50-59 jaar 4.81 31
60-69 jaar 18.32 118
70-79 jaar 26.09 168
80-89 jaar 28.88 186
90 jaar of ouder 14.75 95

4. Wie is deze persoon? Dat is mijn:
Aantal respondenten bij deze vraag: 634

(Schoon)Ouder 27.76 176
Partner 46.06 292
Kind 7.57 48
Broer, (schoon)zus of zwager 5.68 36
Kennis of vriend(in) 4.73 30
Buurman of buurvrouw 2.68 17
Anders 5.52 35

5. Is deze persoon alleenstaand en heeft deze geen kinderen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 116

Ja 68.10 79
Nee 31.90 37

6. Woont deze persoon in een zorginstelling of beschermde woonvorm?
Aantal respondenten bij deze vraag: 632

Ja 23.58 149
Nee 76.42 483

7. Krijgt deze persoon naast uw hulp ook hulp van anderen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 629

Ja, van zorgmedewerkers 42.45 267
Ja, van mede-mantelzorgers 7.95 50
Ja, van zowel zorgmedewerkers als mede-mantelzorgers 17.01 107
Nee, ik ben de enige die hulp of zorg geeft 32.59 205
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8. Wie zijn de anderen die ook hulp geven? (de mede-mantelzorgers) Dat zijn van degene die hulp nodig heeft
de:Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 157
Kinderen 52.87 83
Broers of zussen 33.12 52
Ouders 6.37 10
Kennissen of vrienden 22.29 35
Vrijwilligers 10.83 17
Anders 17.20 27

9. Hoeveel mede-mantelzorgers zijn er?
Aantal respondenten bij deze vraag: 157

1 of 2 58.60 92
3 of 4 29.30 46
5 of 6 8.28 13
Meer dan 6 3.82 6

10. Zou u het fijn vinden om de zorg met meer personen te kunnen delen dan nu het geval is?
Aantal respondenten bij deze vraag: 624

Ja, zeer zeker 25.16 157
Ja 23.08 144
Geen ja en geen nee 32.05 200
Nee 17.31 108
Nee, zeker niet 2.40 15

11. Hieronder volgen een aantal stellingen. In hoeverre bent u het eens met de stellingen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 587

1. Ik durf andere familieleden en vrienden niet te vragen om mee te helpen
Aantal respondenten bij deze vraag: 587

Helemaal mee eens 9.71 57
Mee eens 19.42 114
Neutraal 31.01 182
Mee oneens 25.21 148
Helemaal mee oneens 14.65 86
2. Ik ken weinig mensen die mee zouden kunnen helpen

Aantal respondenten bij deze vraag: 587
Helemaal mee eens 23.34 137
Mee eens 32.71 192
Neutraal 20.44 120
Mee oneens 17.72 104
Helemaal mee oneens 5.79 34
3. Ik heb eigenlijk liever niet dat andere familieleden helpen

Aantal respondenten bij deze vraag: 587
Helemaal mee eens 6.81 40
Mee eens 14.48 85
Neutraal 29.30 172
Mee oneens 30.49 179
Helemaal mee oneens 18.91 111
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4. Mensen om mij heen hebben het zo druk, dat ze niet kunnen meehelpen
Aantal respondenten bij deze vraag: 587

Helemaal mee eens 17.72 104
Mee eens 34.24 201
Neutraal 27.60 162
Mee oneens 14.99 88
Helemaal mee oneens 5.45 32
5. Andere familieleden of vrienden die zouden kunnen helpen wonen zover weg, dat ze niet kunnen helpen

Aantal respondenten bij deze vraag: 587
Helemaal mee eens 21.47 126
Mee eens 28.96 170
Neutraal 22.66 133
Mee oneens 20.10 118
Helemaal mee oneens 6.81 40
6. Familieleden die niet meehelpen, waarderen wel wat ik doe als mantelzorger

Aantal respondenten bij deze vraag: 587
Helemaal mee eens 25.55 150
Mee eens 39.86 234
Neutraal 22.66 133
Mee oneens 6.30 37
Helemaal mee oneens 5.62 33

12. Nog een aantal stellingen. In hoeverre bent u het eens met de stellingen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 562

1. Ik heb liever dat degene die zorg nodig heeft die zorg krijgt van familieleden of vrienden, dan van een
zorgmedewerker

Aantal respondenten bij deze vraag: 562
Helemaal mee eens 4.98 28
Mee eens 14.95 84
Neutraal 27.94 157
Mee oneens 38.97 219
Helemaal mee oneens 13.17 74
2. Ik vind het makkelijker om hulp te vragen aan familie of vrienden dan aan zorgmedewerkers

Aantal respondenten bij deze vraag: 562
Helemaal mee eens 1.78 10
Mee eens 10.85 61
Neutraal 25.80 145
Mee oneens 46.09 259
Helemaal mee oneens 15.48 87
3. Voor degene die zorg nodig heeft is het beter om door een zorgmedewerker te worden verzorgd dan door familie of
vrienden

Aantal respondenten bij deze vraag: 562
Helemaal mee eens 13.88 78
Mee eens 23.49 132
Neutraal 31.67 178
Mee oneens 23.84 134
Helemaal mee oneens 7.12 40
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4. Degene die zorg nodig heeft kan erop rekenen dat familie of vrienden helpen als dat nodig is
Aantal respondenten bij deze vraag: 562

Helemaal mee eens 11.21 63
Mee eens 36.30 204
Neutraal 24.91 140
Mee oneens 19.57 110
Helemaal mee oneens 8.01 45
5. Pas als alle andere mogelijkheden benut zijn, zou ik een zorgmedewerker inschakelen

Aantal respondenten bij deze vraag: 562
Helemaal mee eens 6.58 37
Mee eens 23.67 133
Neutraal 17.44 98
Mee oneens 33.63 189
Helemaal mee oneens 18.68 105

13. Wie is volgens u verantwoordelijk om een netwerk van personen die hulp kunnen bieden te organiseren?
Aantal respondenten bij deze vraag: 550

Dat is de taak van degene die hulp nodig heeft voordat hij/zij
afhankelijk is van hulp

11.64 64

Dat is de taak van degene die hulp nodig heeft, pas als hij/zij hulp
nodig heeft

7.09 39

Dat is de taak van de mantelzorger die het meeste doet 26.00 143
Dat is de taak van familieleden 13.09 72
Dat is de taak van zorgmedewerkers 14.55 80
Dat gaat vanzelf, daar hoeft niemand verantwoordelijk voor te zijn 12.91 71
Weet ik niet/geen mening 14.73 81

14. Een gezegde luidt dat de ouderdom met gebreken komt. Het is fijn als er dan meerdere mensen zijn die kunnen
helpen. Heeft u ideeën of tips over hoe een ouder iemand zijn netwerk kan uitbreiden?

Aantal respondenten bij deze vraag: 540
Ja, namelijk [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 33.33 180
Nee 66.67 360

15. Hieronder staan een aantal motieven die mee kunnen spelen om iemand te helpen. In hoeverre spelen voor u
onderstaande motieven mee om te helpen?

Aantal respondenten bij deze vraag: 524
1. Er is niemand anders

Aantal respondenten bij deze vraag: 524
Sterk 50.38 264
Beetje 32.82 172
Niet 16.79 88
2. Ik vind het mijn plicht

Aantal respondenten bij deze vraag: 524
Sterk 67.75 355
Beetje 24.05 126
Niet 8.21 43
3. Ik doe het uit liefde en genegenheid

Aantal respondenten bij deze vraag: 524
Sterk 79.58 417
Beetje 17.75 93
Niet 2.67 14
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4. Ik put veel voldoening uit het zorgen
Aantal respondenten bij deze vraag: 524

Sterk 33.78 177
Beetje 50.19 263
Niet 16.03 84
5. Ik wil niet dat diegene wordt opgenomen in zorginstelling

Aantal respondenten bij deze vraag: 524
Sterk 47.33 248
Beetje 18.51 97
Niet 34.16 179
6. Diegene wil alleen door mij worden geholpen

Aantal respondenten bij deze vraag: 524
Sterk 25.00 131
Beetje 35.69 187
Niet 39.31 206
7. Diegene zou mij ook hebben geholpen

Aantal respondenten bij deze vraag: 524
Sterk 54.58 286
Beetje 26.53 139
Niet 18.89 99
8. Ik wil geen conflict met diegene of met familieleden

Aantal respondenten bij deze vraag: 524
Sterk 21.37 112
Beetje 20.61 108
Niet 58.02 304
9. Ik vind het vanzelfsprekend om te doen

Aantal respondenten bij deze vraag: 524
Sterk 69.47 364
Beetje 25.00 131
Niet 5.53 29
10. Ik krijg waardering voor de hulp en zorg die ik geef

Aantal respondenten bij deze vraag: 524
Sterk 43.51 228
Beetje 41.98 220
Niet 14.50 76

16. Komende jaren zullen de tekorten in het zorgpersoneel toenemen, terwijl meer mensen zorg nodig hebben. Wat
verwacht u de komende jaren?Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 513
Ik maak me geen zorgen over de dag van morgen en leef in het nu 21.05 108
Ik denk dat door digitalisering en e-health veel minder
zorgpersoneel nodig is

15.20 78

Ik verwacht dat veel zorgpersoneel uit het buitenland gaat komen 32.55 167
Ik denk dat burgers meer voor elkaar zullen gaan zorgen 21.44 110
Ik denk dat andere manieren van wonen de zorg efficiënter maakt 44.25 227
Ik verwacht dat je alleen nog hulp van zorgprofessionals krijgt als
er geen mantelzorgers zijn

50.88 261

Ik zorg voor een groot netwerk van mensen om me heen die me in
de toekomst hopelijk kunnen helpen

19.69 101

Anders, namelijk [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 15.79 81
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17. Het is goed om na te denken over hoe we de dingen wel en niet willen als we ouder worden, ziek zijn, gaan sterven.
De meeste mensen staan hier van tijd tot tijd wel even bij stil. Maar erover spreken, dat is niet altijd zo vanzelfsprekend.
Heeft u met degene voor wie u zorgt een gesprek gehad over de keuzes en wensen rondom het levenseinde?

Aantal respondenten bij deze vraag: 510
Ja 67.06 342
Nee, maar degene voor wie ik zorg wel met een
mede-mantelzorger

4.71 24

Nee, maar degene voor wie ik zorg wel met de huisarts of
specialist

4.90 25

Nee, er is met niemand gesproken over het levenseinde 23.33 119

18. Wat is de reden dat er niet gesproken is over het levenseinde?Meerdere antwoorden mogelijk
Aantal respondenten bij deze vraag: 119

Het levenseinde lijkt nog ver weg 30.25 36
Degene voor wie ik zorg is niet wilsbekwaam 18.49 22
Degene voor wie ik zorg wil er niet over praten 35.29 42
Ik vind het een te lastig onderwerp om te bespreken 21.01 25
Ik laat dit over aan iemand anders in het netwerk 5.04 6
Ik laat dit over aan de huisarts of specialist 12.61 15
Ik weet niet wat ik dan zou moeten bespreken 14.29 17

19. Is degene voor wie u zorgt geboren in Nederland?
Aantal respondenten bij deze vraag: 510

Ja 90.00 459
Nee 10.00 51

20. In welk land is degene voor wie u zorgt geboren?
Aantal respondenten bij deze vraag: 50

Turkije 4.00 2
Marokko 4.00 2
Suriname 16.00 8
Indonesië 26.00 13
Een land in West-Europa 18.00 9
Anders, namelijk [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 32.00 16

21. Bent u geboren in Nederland?
Aantal respondenten bij deze vraag: 508

Ja 93.50 475
Nee 6.50 33

22. In welk land bent u geboren?
Aantal respondenten bij deze vraag: 33

Turkije 6.06 2
Marokko 3.03 1
Suriname 33.33 11
Indonesië 18.18 6
Een land in West-Europa 9.09 3
Anders, namelijk [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 30.30 10
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23. Mensen met een migratie-achtergrond kunnen tegen specifieke problemen aanlopen bij het zorgen voor een ander.
Welke van de onderstaande problemen maakt u mee?Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 49
Taalproblemen tussen degene die hulp nodig heeft en de
zorgverlener(s)

22.45 11

Eetgewoontes en maaltijden die niet passen bij degene die hulp
nodig heeft

28.57 14

Wijze van verzorging sluit niet aan op degene die hulp nodig heeft 16.33 8
De activiteiten sluiten niet aan op degene die hulp nodig heeft 14.29 7
Onjuist medicijngebruik door taal- of leesproblemen 12.24 6
Onbekendheid met de normen en waarden van land van herkomst
door zorgverleners

22.45 11

Veel familieleden met wie moet worden afgestemd over de zorg 4.08 2
Schaamte rondom ziekte en beperkingen 14.29 7
Taboe om hulp te vragen buiten de eigen familie 14.29 7
Vanzelfsprekendheid dat ik moet zorgen voor mijn familielid 32.65 16
Geen van bovenstaande 32.65 16

24. Wat is uw leeftijd?
Aantal respondenten bij deze vraag: 507

Jonger dan 50 jaar 4.93 25
50-59 jaar 16.17 82
60-69 jaar 36.69 186
70-79 jaar 33.73 171
80-89 jaar 7.69 39
90 jaar of ouder 0.79 4

25. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst over mantelzorg voor en door ouderen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 503

Nee 71.17 358
Ja, namelijk [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 28.83 145

26. MantelzorgNL behartigt de belangen van mantelzorgers in Nederland. Via het digitale Nationaal Mantelzorgpanel
verzamelen wij signalen van mantelzorgers. Dit doen wij door een paar keer per jaar het panel per mail uit te nodigen om
een vragenlijst in te vullen. Bent u geïnteresseerd in meer informatie over het Nationaal Mantelzorgpanel en hoe u
eventueel kunt deelnemen?Indien u "ja" antwoordt, wordt u doorgestuurd naar een webpagina met meer informatie over
het Nationaal Mantelzorgpanel.

Aantal respondenten bij deze vraag: 498
Ja. 26.51 132
Nee [ einde ] 34.34 171
Nvt, ik ben al lid van het Nationaal Mantelzorgpanel [ einde ] 39.16 195
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14. Een gezegde luidt dat de ouderdom met gebreken komt. Het is fijn als er dan meerdere mensen zijn die kunnen
helpen. Heeft u ideeën of tips over hoe een ouder iemand zijn netwerk kan uitbreiden?

Aantal respondenten bij deze vraag: 540
1. Ja, namelijk

Zorgen voor een
netwerk voordat je
hulp nodig hebt

Voor dat de
mantelzorg nodig is
moeten er
afspraken worden
gemaakt. Een soort
van ik help en jij
helpt mij als dat
nodig is. Dat
gebeurt heel vaak
niet is mij gebleken
om dat wordt
ontkend dat zich
zo‘n situatie voor
kan doen. Daar valt
niet tegen te
praten.

in samenwerking
met
zorgmedewerker,
maar die
communicatie
daarover is niet
gemakkelijk

In principe kan de
mantelzorger
vragen aan familie.
Alleen familie wil
niet……dan is hulp
van instanties wel
belangrijk. Hoe
weet ik niet

Mbv activiteiten in
de buurt

Aansluiten bij een
belangenverenigin
g en netwerk
opbouwen.

Huisarts, case
manager,
buurtzorg, familie,
gemeente, buren,
vrienden

Door in een
vroegtijdig stadium
met neven en
nichten te praten
over bereidheid om
mantelzorg te
verlenen en via
verenigingen
waarvan men lid is.

Niet terugtrekken
uit de samenleving,
maar in contact
blijven met... actief
zijn in activiteiten
die aansluiten bij
de interesses van
de ouderen.

tijdig netwerken Goede kontakten in
de buurt en met de
familie.

Al vroeg beginnen
met of je eigen
netwerkje maken of
als je dat al hebt
ook besprken wat
je voor elkaar kunt
betekenen als je
zorg nodig hebt.

lid worden van
lotgenotencontact

Als iemand nog
vitaal is en een
relatie heeft toch
een netwerk
opbouwen door lid
te worden van een
vereniging

Opmerking: je
netwerk uitbreiden
als je oud(er) bent
is heel moeilijk. Ik
vind dat daar op de
basisschool al
aandacht voor
moet zijn.
Bewustwording dat
je relaties moet
aangaan. Netwerk
opbouwen in alle
levensfasen en dan
ook binnen
verschillende
generaties (jong
bouwt op met oud,
oud bouwt op met
jong(er). Dan blijf je
mensen om je
heen houden die
jou kunnen helpen
als je (tijdelijk) hulp
nodig hebt. Dat
hoeft niet alleen bij
ouderdom te
zijn.80+ klaagt
vaak over het
wegvallen van veel
netwerk

Meedoen aan
activiteiten voor
ouderen,

in contact blijven
met de
‘buitenwereld‘, dus
je directe
omgeving.
Wanneer je weet
wie er bij je in de
buurt wonen, is het
minder moeilijk om
om hulp te vragen
indien dat nodig is.

zelf contacten
onderhouden,
vriendelijk en
meelevend te zijn
zodat het gezellig
is om bezocht te
worden. EN je blijft
op de hoogte wat
er speelt in de
familie/ kennissen
kring. Al je niet veel
meer kunt, kun je
altijd nog bidden en
zo verbonden
blijven met de
naastte. Dat geeft
een wederkerige
verbondenheid.
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14. Een gezegde luidt dat de ouderdom met gebreken komt. Het is fijn als er dan meerdere mensen zijn die kunnen
helpen. Heeft u ideeën of tips over hoe een ouder iemand zijn netwerk kan uitbreiden?

Aantal respondenten bij deze vraag: 540
Dat dient al te
beginnen voor dat
je ziek en
hulpbehoevend
wordt.

Ik heb zowel
gezien/ervaren als
ook gehoord over
mensen die hun
situatie zelf niet
goed kunnen
inschatten en zou
graag willen dat
naasten betrokken
worden met het
zoeken naar
oplossingen met
professionele
mensen. Dus, als
de persoon het niet
zelf doet maar
naasten en/of
professionals
hebben een
niet-pluis-gevoel,
dan zouden
professionals EN
naasten daar
SAMEN over
moeten kunnen
praten. En samen
kijken of er een
vangnet opgezet
kan worden of een
vinger aan de pols
gehouden worden
met het doel om

de (gemeentelijke)
overheid moet de
mogelijkheden om
hulp bij ouderdom
bekend maken aan
de ouderen (bijv.
per brief), een
e-mailadres wordt
niet of kan niet
worden gelezen
door ouderen.

door te blijven
deelnemen aan
allerlei sociale
activiteiten, van
koffieochtenden tot
bridge, gym en
nordic
walking.Tijdens
dagelijkse este
wandelroute heeft
mijn moeder (93)
kinderen ontmoet.
In afstemming met
de ouders van
deze kinderen
komen deze kids
regelmatig naar
mijn Moeder toe.
Mèt
voorleesboeken:
voorlezen worden
of zij lezen mijn
Moeder voor. Als
‘juf in ruste‘ doet dit
mijn Moeder
ongelooflijk goed.
Ontroerend

Buurtzorg en
activiteiten in
omgeving

Zich onder mensen
begeven, erover
praten, en niet
bang zijn om hulp
te vragen. Evt. Via
gemeente en
andere
organisaties.Aansl
uiten bij
organisates voor
ouderen,
bijvoorbeeld. KBO

Openstaan voor
suggesties uit de
omgeving. Hulp
aanvaarden uit de
omgeving en geen
zorg afhouden.
Mensen die helpen
ook waardering
geven  door bv af
en toe eens een
bloemetje te Geven
of iets dergelijks.
Dat familie van een
oudere Het niet
vanzelfsprekend
vindt buren van
alles doen voor
iemand. Ik heb
daar een wrang
gevoel aan
overhouden bij een
bejaarde
Achterbuurvrouw.
Bijna vlaimrnde
dochter die niet
communiceerde
met ons als buren
en alles
vanzelfsprekend
vond. Ik heb veel
mantelzorg geregel

Vrienden, die zich
om ons in deze
moeite
bekommeren

aangeven dat je
hulp op prijs stelt.

Problematisch
wanneer
hulpbehoevende
niet
meewerkt.Behande
laar speelt cruciale
rol hierin.

Gooi de schroom
van je af.Mensen
die je vraagt vinden
het meestal fijn om
te kunnen
helpenVraagverleg
enheid is helemaal
niet nodigWees
actief en wacht niet
af.Hoi zelf de regie
in handenZorg dat
je digitaal vaardig
bent en blijft. Via
het internet maak
je je eigen wereld
kleiner, weet je
waar je moet zijn
en kun je contacten
leggen

Een praatje maken
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14. Een gezegde luidt dat de ouderdom met gebreken komt. Het is fijn als er dan meerdere mensen zijn die kunnen
helpen. Heeft u ideeën of tips over hoe een ouder iemand zijn netwerk kan uitbreiden?

Aantal respondenten bij deze vraag: 540
Contact houden
met
buren/Deelnemen
aan clubs enz./
Familie contacten
onderhouden

via sociaal media
als ze dat kunnen

daar open voor
staan. Ik kan het
als mantelzorger
wel willen, dat zgt
niet dat de persoon
in kwestie het wil.

naar
buurthuizendagbes
tedinghuiskamerinf
o middagen

uitbreiden is wel
moeilijk want als je
ouder bent
vervallen - door
ziekte of overlijden-
vaak waardevolle
contacten . Nieuwe
contacten leggen
betekent ergens
actief in zijn en
meedoen in
organisaties die
wat organiseren.
Of dat contacten
worden die wat
taken kunnen doen
is nog maar de
vraag.

Het netwerk van
een oudere wordt
alleen maar kleiner
en kleiner.Men
moet daar al heel
vroeg mee
beginnen.Niemand
heeft tegenwoordig
nog tijd om iets
voor een ander te
doen.

anderen durven
vragen bv de kerk,
buurtnetwerk

door gebruik te
maken van het
vrijwilligersnetwerk
in de zorginstelling,
door zelf ook actief
familie te vragen,
eventueel betaalde
hulp in te
schakelen.

Open en eerlijk zijn
over de behoeftes

Contact maken met
buren bv. En het is
niet altijd mogelijk
om een netwerk te
creëren, dit is ook
afhankelijk van bv.
het alleen maar
hebben van oudere
broers en zussen
die in een ander
gedeelte van het
land wonen en hun
eigen beperkingen
hebben. En
vriendinnen,die niet
altijd in de buurt
wonen.Niet
iedereen heeft een
karakter,waarbij
veel sociale
contacten horen.
Er zijn  nu eenmaal
mensen die graag
solo door het leven
gaan,maar dat
heeft wel akelige
consequenties als
je hulpbehoevend
wordt en d

mensen moeten
deelnemen aan
een
kerkgemeenschap,
hobby club,
vereniging, PCOB/
KBO

Het bestaande
netwerk meer
informeren over
praktische dingen
waar je tegen aan
loopt. Ik denk dat
veel mensen uit de
buurt bereid zijn
om bijvoorbeeld
voor iemand klaar
te staan, maar dat
zorgvrager in
eerste instantie wil
terugvallen op
familie die helaas
niet altijd dichtbij
woont.Informeer
ook zelf bij anderen
of ze wat willen
betekenen en dat jij
als zorgvrager
daarvoor misschien
ook iets terug kunt
doen.

het actief
organiseren en in
contact brengen
van ouderen en
alleen gaanden
door een
buurtwerker of
wijkhuisbeheerder.

Sociaal actief en
betrokken zijn en
blijven, zolang de
gezondheidssituati
e dit toelaat.
Bespreekbaak
maken dat op
termijn hulp nodig
is en nu zelf al hulp
aan een ander
bieden. Iedereen
kan wat voor een
ander betekenen
(van een luisterend
oor, tot bijv.
praktische hulp)

meer kinderen
krijgen, die de zorg
kunnen delen. Mijn
man die zelf Wlz
heeft is enig kind
en wij hebben ook
maar een zoon, die
de handen vol
heeft aan zijn gezin
met 2 kleine
kinderen. Dus
weinig familie en
vrienden of
kennissen hebben
mijn schoonouders
niet. Dus sta ik er
alleen voor.

Via buurthuizen of
ouderensoos.

naar degene
luisteren wat ze
wel willen

Zorg zelf voor een
netwerk, daar moet
je levenslang aan
werken. Als je zelf
altijd klaar staat
voor anderen krijg
je vaak zelf ook
hulp als je het
nodig hebt. Heb ik
zelf ervaren.
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Aantal respondenten bij deze vraag: 540
Zelf contact zoeken
en onderhouden en
zelf ander3n
ondersteuning
bieden, als het nog
kan.

zolang mogelijk
actief blijven en
zelf ook hulp
bieden aan
anderen. van
belang om altijd
onderdeel te blijven
van een eigen
sociaal netwerk.

Het is verstandig
en leuk om een
vriendenkring te
hebben met
mensen van alle
leeftijden voordat je
oud en gebrekkig
bent

Denk dat de
regering meer
verantwoordelijk
moet nemen vooral
omdat ze weten
dat mensen ouder
worden, meer
betaalbare
verzorgingshuizen
en thuiszorg
aantrekkelijk
maken Meer
mensen dit willen
doen ?

goed contact met
buren en familie
onderhouden.
Vrijwilligerswerk
doen zolang je fit
bent.

Met hulp van de
instantie zorgen
voor meer
ontspannende
samenkomsten in
de wijk, dicht bij de
mensen, waarbij er
actief door
medewerkers de
doelgroep wordt
benadert.

Door een Sire
campagne waarin
je laat zien hoe
vrienden en familie
met elkaar in
gesprek gaan over
het ouder worden.

neem contact op
met een bedrijf
voor zorgverlening,
heb ik ook gedaan,
werkt goed. ontlast
mij ook als
mantelzorger voor
mijn vrouw.

Inzet vrijwilligers Als je lid bent van
een kerk is er vaak
hulp te krijgen

Dat sluit aan bij de
vorige vraag, de
keuzes die daar
staan zijn niet
volledig. Als je dat
zelf kunt mag je dat
zelf doen, graag
zelfs, maar soms
moeten anderen
dat voor je doen,
en dan is er niet
per se een iemand
daar
verantwoordelijk
voor. Slechte
insteek overigens.
In Nederland krijg
je op een aantal
vlakken pas zorg
als je er zelf om
vraagt. Dat is een
verkeerd
uitgangspunt. Ik
kan daar wel meer
over zeggen maar
je mag me er ook
over bellen 06 17
49 28 24
Jac.Splinter

Tijdig, eigenlijk
jaren van tevoren
(anticiperen) met
een groepje
vrienden,
gelijkgestemden,
praten over het
organiseren van
hun leven op een
oudere dag. Dat
vergt tijd, goed
naar elkaar
luisteren - wensen,
behoeften, maar
ook voorwaarden-
en dan nog is het
denkbaar dat je het
niet met elkaar
eens wordt.Ook
met de kinderen
en...andere
familieleden (
broers en zussen).
Drempel te
overwinnen zit heel
diep in de mens in
dit westers deel
van Europa: de
taboe rond
gebreken, ziekte
en de dood.

Contact met
burenAansluiten bij
koffie ochtend oud
in
wijkcentrumCompu
tercursus

In tijds hulp vragen
aan familieleden

Als mantelzorgers
een
kwaliteitskenmerk
hebben is mogelijk
meer vertrouwen
bij de hulpvrager
om hulp in te
schakelen. Hoe
ouder de vrager is
hoe groter het
wantrouwen naar
de omgeving

Tijdig gebruik
maken van leuke
activiteiten
buitenshuis, denk
aan dagbesteding,
die komt vaak te
laat, en dan wil
betrokkene niet
meer.

Via de buren, de
naaste omgeving
vragen.

Zo lang mogelijk
actief deelnemen
aan het sociale
leven.
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helpen. Heeft u ideeën of tips over hoe een ouder iemand zijn netwerk kan uitbreiden?

Aantal respondenten bij deze vraag: 540
kbo lidinformatie
gemeente krijgen
als je met pensioen
gaatwat er kan als
je bijv hulp nodig
hebt

Het is fijn om te
weten welke
mogelijkheden er
allemaal zijn om
hulp te kunnen
inschakelen. Het
idee is om dit op
eenvoudige manier
inzichtelijk te
maken voor alle
mantelzorgers. En
dan niet alleen via
de digitale
informatiestromen
maar ook via
verspreiding op
papier. Dit gezien
het feit dat niet
iedereen zijn weg
weet te vinden in
de digitale
informatiestroom.D
aarnaast heb ik
een full-time baan
waarin ik naast
mijn werk gelukkig
ook tijd heb om
mantelzorgtaken in
te vullen. Dit heb ik
kunnen re

Internet Geld Nieuwe mensen
leren kennen.Zich
bewust zijn van dat
hulp vragen soms
nodig is en
anderen bereid zijn
dit te geven

Door zich wel te
informeren over de
mogelijkheden en
niet af te wachten
wat je vaak wel ziet
en hoort van o ja
daar heb ik nog
niet over
nagedacht of dat
komt nog wel of
anders dat is niets
voor mij ?

Zorgen dat oudere
die (steeds meer)
mantelzorg nodig
heeft, in contact
kan komen/blijven
of in contact wordt
gebracht met
anderen door mee
te laten doen aan
activiteiten met
anderen (er heen
brengen en weer
ophalen), zorgen
voor een goede
telefoon (oud
model toestel i.p.v.
GSM), etc.

middels die
personen die er
voor die oudere
persoon zijn tenzij
deze persoon het
nog zelf kan.

Ja, door in het
dagelijks leven
mee te blijven
participeren met
jong en oud.

Door toch je blik te
verruimen en naar
instanties of
organisaties of
omgeving te gaan
en vragen en niet
afwachten of te
zeggen dat is niets
voor mij of dat zal
wel niets zijn,
onbekend maakt
onbemind !

Ik heb niet veel
ideeën, maar ik
merk wel dat het
belangrijk is om
zoveel mogelijk tot
op hoge leeftijd
sociaal actief te
blijven, waardoor
contacten niet
zomaar ‘opdrogen‘
of ‘wegvallen‘.
Tegelijkertijd
worden de
contactpersonen
zelf ook steeds
ouder, en -
mogelijk -
hulpbehoevender.
In het geval van
mijn ouder: deze is
verhuisd om
dichter bij mij te
wonen. Het eigen
netwerk was al
bijna opgedroogd.
Ik zie wat dat
betreft wel de
voordelen van
blijven wonen in
eigen omgeving
(gedurende het
hele

Als je ziek wordt en
nog wel een poosje
te gaan hebt
vallen veel mensen
al af omdat ze dan
denken daar zitten
we jaren aan vast!!

Voor introverte
mensen  moeilijk
maar proberen
deel te nemen aan
passende
aktiviteiten om zo
proberen een net
werk op te bouwen
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Aantal respondenten bij deze vraag: 540
Aan activiteiten
meedoen waar
mogelijk.Gastvrij
zijn op eigen
woonplek

1. Open en eerlijk
zijn over de
ontwikkelingen
naar familie en
vrienden.2. De
aanbevelingen van
zorgverleners ( ik
denk met name
aan
casemanagers)
aan (aankomende)
mantelzorgers veel
beter uitleggen,
herhalen en
toezien op een
adequate
uitvoering door de
mantelzorgers. In
werkelijkheid
geven de
mantelzorgers
maar al te vaak
hun eigen
interpretaties en/of
nemen te veel hooi
op de vork.

Zorgen dat je veel
kennissen,
vrienden e.d. Om
je heen verzamelt.
Contact houden
met deze mensen.
B.v. telefonisch.

Buurtnet Vroegtijdig een
vangnet om je
heen bouwen
zodat er, als er
gebreken komen,
voldoende hulp
geboden kan
worden door
familie/vrienden
en/of
zorgmedewerkers.
Spreek als oudere
duidelijk af wat je
van iemand
verwacht en zet
het, bij voorkeur,
op papier zodat er
geen
onduidelijkheid kan
ontstaan/ergerniss
en komen. Zorg
tijdig voor een
levenstestament en
geef als oudere, je
wensen aan, wat je
zou willen bij bv.
een ernstige ziekte
als Alzheimer of
i.d. Men kan vooraf
veel
regelen/opzetten
en met behulp

Kinderen, via
buren, via collega,s

Evt inkopen. En
onafhankelijk
blijven.

Door open en
duidelijk over de
ongemakken te
praten, door elkaar
met respect te
benaderen en geen
oordelen vellen.

Zelf indien mogelijk
zelf actie
ondernemen, er is
nog zoveel
mogelijk.

Ik ben ruim 20 jaar
mantelzorger van
mijn
schoonmoeder van
nu 88 ,als ik niet
kan of wat heb
doet mijn man of
zoon het met liefde

Eigenlijk zorgen
dat je voor die tijd
je waardevolle
relaties goed
onderhoud.

Deel te nemen aan
sociale
bijeenkomsten of
groepen

Door op tijd aan
een net kweek te
werken voor er
gebreken ontstaan

Zorg voor sociale
netwerk, blijf actief,
dus zorg er ook
zelf voor en wacht
niet passief af.

Door er vroeg aan
te beginnen Door
actief te zijn en
initiatief te
nemenDoor open
te staan voor
anderen

Door actief en
onder de mensen
te blijven, sociale
contacten aan te
gaan en te
onderhouden.
Hobby‘s en
sporten.

Meedoen aan
activiteiten in de
buurtIn een
omgeving wonen
waar zorg te
krijgen isJe relaties
goed onderhouden

Mantelzorgers
meer steunen
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Aantal respondenten bij deze vraag: 540
Cultuur: ingeval
van hobby’s
aansluiten bij
buurthuis, culturele
instellingen waar
groepen ouderen
ook deze hobby
beoefenen.Geloofs
gemeenschappen:
koffie ochtenden of
napraten na de
bijeenkomst Sport:
sport voor
ouderen.Bibliothee
k: praat
bijeenkomsten of
informatieve
bijeenkomsten
bezoekenHulp
vragen bij
huishoudelijke
klusjes: NLDoet

een goede band
opbouwen met
familie, vrienden en
buren en hulp
durven vragen!

luisteren en
maatwerk per
individue

Ga sporten in een
sportschool of
andere clubs
bezoeken

Henk Geene heeft
hier een boek over
geschreven:Voorzo
rgcirkels als
antwoord op
vergrijzing

Actief te blijven en
lid worden van o.a.
een ouderenbond.

door voor mensen
uit de buurt te
kokendoor
ondersteuning te
bieden aan
nieuwkomers in
Nederland

deelnemen aan
activiteiten, buren
uitnodigen, lid
worden van bijv. de
ouderenbond

proberen goede
cotacten te
oderhounde met
mensen van
diverse leeftijden.
En hier proactief in
te zijn.

wordt lid van een
bridgeclub of
wandelclub. je leert
mensen uit je
omgeving kennen.
als je een paar
keer niet komt
opdagen komen zij
hoop ik informeren
en vragen of ze
iets kunnen doen.
maak een
spaarpotje zodat je
mensen ook een
financiële
tegemoetkoming
kan geven als zij
jou helpen.
bespreek met
naaste familie en
vrienden hoe jij de
toekomst ziet als je
extra hulp nodig
hebt. werk met een
whatsapp. snel
gauw en efficiënt
contact. kinderen
of bekenden
kunnen een
netwerk opzetten
van mensen die

Proberen actief te
blijven en nieuwe
mensen te
ontmoeten

door zelf vriendelijk
te zijn en
belangstellend en
ook - als dat kan
en zo lang als dat
kan - ook iets te
doen. Denk aan
verstellen van
kledin, een
luisterend oor.
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Aantal respondenten bij deze vraag: 540
door tijdig liefst
vantevoren je
netwerk goed in te
richten en duidelijk
met elkaar hierover
te spreken.Ook als
oudere zorgen dat
je in kontakt blijft
doormiddle van
telefoon,email,watt
app etc, dus ook
op een moderne
manier,dus hierin
meegaan met de
tijd

lid worden van
ouderenorganisatie
, vb. KBO of PCOB

Stichting mee. Huis
van de wijk.
Sociale kaart
raadplegen.

zich laten zien in
de gemeenschap
en met anderen
contact leggen.
Deelnemen aan
clubjes en ook zelf
actief zijn naar
anderen. B.v. een
keer zelf bellen. Of
een kaartje sturen.
Laten merken, dat
iemand het fijn
vindt dat je bezocht
wordt. Kleine
gebaren kunnen al
veel doen. Een
kleine blijk van
waardering, een
klein bedankje af
en toe.

Je moet het
gewoon durven
vragen. Vaak ben
je te huiverig om
hulp te vragen,
maar in de praktijk
willen veel mensen
best iets voor je
doen. Het is wel
belangrijk dat
iemand het
tenminste een
beetje leuk vindt.
Het beste is om te
vragen wat iemand
prettig zou vinden
om voor je te willen
doen. Een stukje
rijden of een
museum
bezoeken, naar
een concert of
samen vissen enz.
Via de WMO zijn er
ook zogenaamde
maatjesprojecten.
Hiervoor hebben
mensen zichzelf
opgegeven. Dat
maakt de drempel
een stuk la

Er zullen zeker
ouderen zijn die in
een omgeving (
buurt) wonen waar
mensen wonen die
tijd en ¨zin¨ hebben
die zo van tijd tot
tijd bij die oudere
willen komen,
komen als
gezelligheid, maar
ook om wat te
komen werken,
werken zoals
schoonmaken, bed
opmaken, dat die
¨buur¨ misschien
ook wat extra wil
koken voor die
oudere
........(¨ouderen¨).Mi
sschien spreek ik
voor onze
oudere(n) als ik het
volgende als mijn
mening geef, mijn
mening geef dat er
zeker ook ouderen
zijn die er niet zo
van houden als

Eventueel verder
familie
inschakelen indien
dit noodzakelijk is,
en hiervoor de tijd
ook hebben.

Hulp vragen San
uw gemeente

voordat je "ouder"
wordt participeren
in de samenleving

informeren naar de
inzet en motivatie
van personen, die
"in aanmerking"
komen voor
"hulpverlening"

Ik heb mijn netwerk
mijn gehele leven
uitgebreid wat ik
merk is dat
mensen heel vaak
niet met anders om
kunnen gaan of erg
gericht zijn op het
leven van henzelf
De maatschappij is
steeds complexer
geworden moeilijk
is om ingangen te
vinden ok mede
door regels Er zou
automatisch voor
de oudere
mantelzorger 2 X
per jaar
gesprekken
gevoerd moeten
worden Ik vind het
een zeer kwalijke
zaak dat de oudere
mantelzorger moet
lijden onder het
gedrag van degene
die mantelzorg
nodig heeft

Via
(ouderen-)organisa
tiesVia
buurtcentraVia
eetcafés
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14. Een gezegde luidt dat de ouderdom met gebreken komt. Het is fijn als er dan meerdere mensen zijn die kunnen
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Aantal respondenten bij deze vraag: 540
Vooral contacten
proberen te
onderhouden. We
moeten er echter
rekening mee
houden dat de
contacten ook
ouder worden.Mijn
vrouw kreeg een
moeilijke vorm van
dementie (Lewy
Body) en dan merk
je toch alleen te
staan. Zelfs
hulpverleners
kenden deze vorm
onvoldoende. Via
Alzheimer
Nederland kwam ik
in contact met de
Neuro faculteit van
Erasmus MC.Hoe
organiseer je dan
hulpverlening in
thuis situatie. Heb
het geprobeerd,
maar moest
akkoord gaan met
opname wat ook
geen succes
was.De komende
tijd zal s

Via Saar aan huis
bijvoorbeeld

via het lokale
dagcentrum of een
organisatie als
Home Instead.

Stel faciliteiten voor
aan de personen
die optreden als
mantelzorger. Bijv.
Korting op eigen
bijdrage of een
puntenspaarsystee
m voor bijv
fysiotherapie .

Contact maken in
de buurt en lid zijn
worden van
verenigingen, kerk
etc.

Deelnemen aan
activiteiten;
aandacht geven
aan anderen;
openstaan voor
hulp van anderen

Gebruik je
voelsprieten.
Praten erover en
ook luisteren. En
vooruit denken. Als
je iemand ontmoet
waarvan je denkt
dat je daar ooit iets
mee kan het laten
blijken. Krijg je
afwijzing dan is dat
reëel, maar krijg je
positieve reactie
zorg dan dat je
elkaars gegevens
hebt. Ook als je er
geen gebruik van
maakt een hele tijd
is het daarna wel
goed om elkaar
eens te bellen of
appen. Dit geldt
ook voor
professionals.

Actief te blijven in
het leven zodat er
al een netwerk is
opgebouwd
voordat iemand
een beperking
krijgt.

Geef mensen
gewoon weer de
kans om in
eigentijdse
woonvormen met
zorg te wonen.
Zodat ze hulp
kunnen betrekken
en ook sociale
contacten hebben
of krijgen. Geef
mensen zelf de
keus.Willen ze op
hunzelf blijven.
Prima, indien dat
verantwoord is. Nu
is dat niet
verantwoord meer
en vaak niet
wenselijk. En zoals
ik begreep ook
totaal niet
goedkoper.
Mislukte toestand
dus. En inmiddels
al veel
verzorgingshuizen
dicht. En daarmee
ook een stukje
leefbaarheid uit
dorpen.

investeren in een
jongere omgeving.
ben je zelf de
jongste in de
familie zul je weinig
hulp kunnen krijgen
van kinderen,
nichten, neven.veel
buren werken
fulltime. vrienden
en kennissen zijn
ook ouder.

Cursussen, sport
waar mogelijk ,
wandelgroep

Hoe meer hulp joe
lichter het werk
eordt voor
mantelzorg
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Aantal respondenten bij deze vraag: 540
via kerk Actief deelnemen

aan activiteiten.
Een wonderlijke
vraag. Gaat het om
het aantal mensen
dat kan helpen, of
om de kwaliteit van
zorg? Over welk
soort mantelzorg
gaat het eigenlijk?
Alles wordt op een
hoop gegooid.Ik
zorg voor mijn
partner met
dementie, en dat
zou ik niet
‘ouderdom met
gebreken‘ willen
noemen. Ik word
verdrietig van dit
soort vragen.

In overleg met
degene waar ik
mantelzorger van
ben En de
noodzaal in laten
zien

Praat erover,ga
naar
inloophuizen,buurt
huizen in de buurt
.ga naar
maatschappelijke,d
ienstverlening van
uw,gemeente en
vraag om gulp of
informatie

Vrijwilligerswerk
doen, dan vergroot
je je netwerk. Aan
activiteiten
deelnemen die in
jouw wijk worden
georganiseerd.
Sportclub,
bridgeclub,
breiclub, leesclub,
kerk, politieke partij
enz, bezoeken of
oprichten. Dit is
allemaal in de
periode dat je nog
niet afhankelijk
bent van hulp.

Beter samen
werken met een
huishoudelijke
ondersteuner, die
is ten slotte de
eerste persoon die
hulp aan gaat
bieden als het
moeilijker gaat
worden omdat
ouderen langer op
hun zelf moeten
blijven wonen.

Voor een
alleenstaande ie
gescheiden is,
geen contacten
heeft met kinderen
en kleinkinderen,
en ook nog eens
moeilijk in de
omgang kan zijn is
er heel kunst en
vliegwerk nodig om
alles rond te
krijgen.

Een ouder iemand
hoeft hier niet over
na te denken.
Netwerk uitbreiden,
welke 90-plusser
denkt hierover na.
De
gezondheidszorg
dient anders
ingevuld te worden.
Mensen mogen
ook gewoon
doodgaan. Wat ik
nu meemaak, als
mantelzorger van
een 95-jarige en
105-jarige is dat we
met ons allen
iedereen in leven
houden hoe
onmenselijk het
leven ook is. Ik
pleit ervoor om de
dood bespreekbaar
te maken.

Vrijwilligers, Saar
aan huis via de
zorgverzekering.

De oudere zou in
een heel vroeg
stadium zijn
netwerk moeten
bouwen. Zodra dit
echt nodig is, is het
tevens te laat om
een netwerk te
bouwen. Dat kun
en mag je niet
meer verwachten
dus dan moet de
hulp van extern
komen B.V.
kinderen / buren
/zorgmedewerkers
etc.

Het best is om al
voor de ouderdom
te investeren in je
sociaal kapitaal. En
te blijven
investeren in
bestaande en
nieuwe contacten
door actief te
blijven en er voor
elkaar te zijn.
Uitbreiden kan op
hogere leeftijd wat
lastiger worden en
prille contacten
voelen niet snel zo
vertrouwd als al
langer bestaande
contacten.

Er voor zorgen dat
het netwerk zo
groot mogelijk is,
zodat de zorg niet
altijd bij dezelfde
mensen terecht
komt. Dat is voor
de mantelzorgen
dan gemakkelijker
om extra hulp te
vragen als dat niet
teveel aan dezelfde
persoon is.

Meer familie
betrekken, want
mijn broers en
zussen denken nog
steeds dat alle hulp
komt van de
overheid

Bijwonen van
bijeenkomsten/acti
viteiten in
Buurthuis.Volgen
van creatieve
cursussen

Kenbaar maken en
durven vragen.

Bewust te vragen
aan familie, beiden
of buren

Contact leggen met
instanties etc die in
de eigen
woonomgeving/wijk
aanwezig zijn.
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Aantal respondenten bij deze vraag: 540
wederkerigheid -
afspraken maken;
jong en oud
koppelen; je zelf
inzetten in de
buurt; via een
wijkcentrum/buurth
uis/steunpunt of
andere initiatieven

Mee blijven doen in
de samenleving,
sociale contacten
onderhouden, zelf
ook anderen
ondersteunen

alleen
huishoudelijke hulp
W>M>O>

Kijk naar welke
hobby‘s de
persoon had
vroeger en
organiseer dat dit
een op een met de
persoon
uitgeoefend kan
worden.
Bijvoorbeeld
pianospelen,
wandelen,
legpuzzel. Geen
groepsbegeleiding,
maar individueel
(eens per week,
juist ook wanneer
iemand in een
instelling verblijft).
Deze nieuwe
persoon in het
netwerk krijgt dan
de rol om (zonder
oud zeer dat er ligt)
plezier te brengen
in het leven van de
afhankelijk
geworden persoon.
Met name
psychiatrisch
patiënten missen
(vaak levenslang)
zo‘n stab

Ja praten en
durven vragen.

Geef huisarts en
wijkverpleegkundig
e hier een rol in.
Ouderen weten in
de moeilijke regels
en bureaucratie in
Nederland niet hoe
ze dit moeten
doen. Huisarts kan
zijn cliënten en
meestal is er
thuiszorg

Terug
bejaardentehuizen
invoeren. Senioren
moeten bij elkaar
wonen om elkaar
te kunnen gelpen…

wees je bewust dat
je een netwerk
nodig hebt.  Werk
eraan dat te
onderhouden. Stel
je open voor
contacty ook als
zijn je jonger dan je
zelf bent. Werk aan
den g0ede relatie
met de familie.

Meer
ondersteuning van
b.v. Praktijk
ondersteuner,
huisarts

Door om je heen te
kijken en luisteren
naar anderen en
dat kan zijn
personen maar ook
organisaties in
brede zin,
belangenbehartiger
s etc. en niet
afstand of
afwachtende
houding aannemen
of te zeggen dat is
niets voor mij want
het zal ja maar
overkomen of
gebeuren.

Open zijn over de
hulpvraag en
proberen toch in
elke situatie
gezelligheid te
bieden en
dankbaar voor de
geboden hulp.

sociaal en
communicatief
actief blijven
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14. Een gezegde luidt dat de ouderdom met gebreken komt. Het is fijn als er dan meerdere mensen zijn die kunnen
helpen. Heeft u ideeën of tips over hoe een ouder iemand zijn netwerk kan uitbreiden?

Aantal respondenten bij deze vraag: 540
Door goede
proffesioneler hulp
te krijgen. Het hele
mantelzorger is
bedacht om op de
zorg te bezuinigen.
Hier betaal je je
hele leven voor en
als het nodig is
moet je als
mantelzorg vrager
dus je ‘hand op
houden’.
Schandalig in een
rijk en modern land
als Nederland.

Zo veel mogelijk
interesse houden
in de omgeving
Aanbod van
mantelzorgers voor
aktiviteiten
aangepast aan de
behoefte van de
persoon.
Bijvoorbeeld vogels
spotten. Op tijd
zorgen dat de
leefomgeving
aangepast is aan
de eventuele
verwachte
handicaps. Daarom
ook zorg voor de
overheid voor
adequate
behuizing met
voldoende prikkels
er omheen

vraag stellen in
buurtapp /
dorpsapp

ik hb de vorige
vraag positief
beantwoord maar
in de praktijk werkt
het niet. Ik ben 72
en heb geen
netwerk. Deze
samenleving moet
nog rijpen om voor
een ander te willen
zorgen en tot het
netwerk te
behoren. Eigen
leeftijdsgenoten
worden ook mee
oud en hebben ook
zelf hulp nodig. De
jonge mensen
hebben andere
ambities en willen
alleen de leuke
dingen met de
ouderen doen. Pas
als je met geld over
de brug komt wil
men het misschien
doen. Dan kan het
gebeuren dat ze
opeens mee
stoppen en daar zit
j

Ik heb vaak
pogingen gedaan
,maar loop er
telkens stuk op. Er
ontstaat onmacht
en men vindt het
moeilijkWij zijn
beide
nakomelingen en
familie is al ouder.
en en familie
gevoel kennen we
niet.eenzaamheid
is groot. Buurt
heeft ook gen
belangstelling of
neemt geen
initiatief

social media,
buurtnetwerken,
huiskamerontmoeti
ngen

Deelnemen aan
buurtactiviteiten
gericht op ouderen,
zoals samen
eten.Lid worden
van een
ouderenvereniging.
Deelnemen aan
sportactiviteiten
zoals wandelen en
fietsen voor
ouderen.Lid
worden van een
leesgroep of
kunstgroep.

Buren en familie Via vrienden ,buren
,maar ook door del
te nemen aan
sociale activiteiten
in de buurt

Eventueel via
vrijwilligers. En
meer
professionals. In
mijn
mantelzorgsituatie
gaat het om
eemand met
meervoudig
beperking.

Hulp zoeken bij
een steunpunt
Mantelzorg

(niet helemaal een
antwoord op de
vraag) Zorg dat je
‘voordat de kwade
dagen komen‘
woont in een huis
waarin de
professionele zorg
reeds aanwezig is
(voor zodra nodig)

huisarts inzetten:
laagdrempelig, is
bekend met
thuissituatie.

Actief blijven,
contact hebben
met sociale
eomgeving
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16. Komende jaren zullen de tekorten in het zorgpersoneel toenemen, terwijl meer mensen zorg nodig hebben. Wat
verwacht u de komende jaren?Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 513
8. Anders, namelijk

Dat er steeds
minder gedacht
wordt aan de
mantelzorger, dus
dan ook mijn man

dat je het zelf moet
uitzoeken dat
speelt nu al.

Dat je pas hulp
krijgt als het echt
helemaal niet meer
gaat.

Ik merk het nu al bij
mijn man. Er zijn
dagen tekort
zorgmedewerkers.
En hij woond nu 2
jaar in een
zorginstelling

weet het niet, Als mantelzorger
met ook fysieke
beperkingen zullen
we altijd
zorgpersoneel
nodig hebben.

De druk op de
mantelzorger wordt
zo groot door
gebrek aan
zorgpersoneel dat
deze overbelast
raken met als
gevolg geen zorg
meer. Daardoor
komen er steeds
meer schrijnende
gevallen van
verwaarlozing
ouderen.

Ik denk door
naasten normaal te
betalen voor de
zorg die zij geven
wellicht een hoop
maatschappelijke
kosten bespaard
blijven en de
ondersteuning
kwalitatief beter
wordt.

Behandelaars
cruciale rol hierin
sturing te geven

Dat er veel mensen
die zorg nodig
hebben
verwaarloosd en
eenzamer gaan
worden

Dat hoef ik niet
mee te maken

Partner is nu
overleden, maar
zou worden
opgenomen!

Ik denk dat andere
werkvormen
binnen de zorg, de
zorg efficiënter
maakt.

Ik denk dat
mensen minder
oud gaan worden,
dat vind ik ok

ik verwacht dat
hulpbehoevende
vaker aan hun lot
word over gelaten
want familie en
vrienden hebben
het te druk met hun
eigen leven of zijn
zelf hulp
behoevend
mensen zullen
gedwongen
worden om te
helpen want er is
geen genoeg
proffesionele hulp

gezien de
samenstelling EN
de instelling van de
maatschappij
zullen er steeds
meer mensen
vereenzamen. Het
arbeidspotentieel
neemt procentueel
af waardoor
werkenden nog
minder tijd hebben
voor hun naasten
en door de
werkdruk hun
‘recht‘ op vrije tijd
opeisen.

Terug naar de
bejaardenhuizen,
waar mensen met
zorg, veel langer
thuis kunnen
blijven wonen. Nu
gebeuren er teveel
ongelukken thuis of
mensen
vereenzamen, en
gaan een hoarder
worden. Zorg
mijders, omdat ze
uit een ander tijd
komen en niet
gewend zijn hulp te
vragen

Ik verwacht dat
veel zorg helemaal
niet meer
beschikbaar zal
zijn, in ieder geval
sociaal-psychische
ondersteuning,
aandacht voor
welbevinden en
welzijn.

Ik hoop vurig dat
mijn taak dan is
afgerond! En voor
mezelf hoop ik niet
zo oud te worden.
Dus niet dokteren
en opereren en zo..

dat is zo
afhankelijk van de
zorg die
noodzakelijk is. Bij
het invullen van
deze vragenlijst is
er al sprake van
(mantel)zorg die
professionaliteit
vraagt. Doordat de
zorgverlener
voorheen als
professional werkte
is het nu zo
mogelijk. Maar o
als die weg valt!!!!!

Denk dat de
oudere van later
verwaarloosd
worden en
gevangenen
gepamperd

Ik heb zelf een kind
die 24/7 zorg nodig
heeft. Ik maak mij
heel veel zorgen
over de toekomst.
Hoe houd ik mijn
pgb team stabiel
en hoe moet ik
naast deze zorg
ook nog voor mijn
ouder wordende
familieleden
zorgen? Met
allemaal broers en
zussen die zelf ook
zo druk zijn met
hun leven? Waar
vind ik voldoende
personeel? Mijn
kind is pas 15 jaar.
De zorg is veel te
ingewikkeld voor
mantelzorgers.

Beetje indirect
antwoord: een
gezonder leven
geeft meer
gezondheid op
oudere leeftijd. Nog
te veel mensen
eten ongezond,
bewegen te weinig,
roken en-of drinken
en stellen zichzelf
bloot aan
draadloze straling,
zeer ongezond.

Als het om
verpleging gaat
naar speciale
opvang
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16. Komende jaren zullen de tekorten in het zorgpersoneel toenemen, terwijl meer mensen zorg nodig hebben. Wat
verwacht u de komende jaren?Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 513
De mensen van
tegenwoordig zijn
hard - keihard, de
meeste hebben
een kort lontje en
denken alleen aan
zichzelf.

Ik hoop dat er meer
zorgpersoneel
komt zodat
iedereen die dat
nodig heeft
professionele zorg
krijgt en niet
afhankelijk is van
familie en vrienden

Ik denk dat men
steeds meer
verwacht dat de
kinderen/familie
mantelzorger
dienen te worden

Verpleeghuis
achter de voordeur
is de toekomst en
het overblijvende
verpleeghuis wordt
de intensief care
voor de
ouderenzorg.

Ik maak mij wel
zorgen voor de dag
van morgen. Wat
als ik het niet meer
kan?

diegene die het
kunnen betalen
krijgen de zorg die
ze willen

Ik zorg voor
iemand met een
verstandelijke
beperking en hoop
nog steeds iemand
te vinden die het
overkwam nemen

Ik hoop op tijd te
sterven, met of
zonder
hulpmiddelen.

Ouderen zullen
aan hun lot
overgelaten
worden omdat de
zorg chronisch
overbelast is. De
regelgeving is
chaotisch is,
niemand is meer
verantwoordelijk
voor de zorg, er
heerst een
angstcultuur. Er
wordt in de
toekomst nog meer
bezuinigd op de
zorg. Niemand
houdt de politiek
tegen.

Ik ben daar niet
mee bezig. Zorg 20
uur per week voor
mijn moeder sinds
6 jaar en daarnaast
ben ik ZZP‘er. Heb
het druk zat.

Er zouden
efficiëntere
maatregelen
genomen moeten
worden: bv als
huisarts
constateert dat
iemand
ouderdomsverschij
nselen krijgt, een
soort coach voor
die mens op
geregelde tijden, of
op afroep,
aanstellen die de
weg weet in de
maatschappij en
mensen, zonodig
tijdelijk, kan
inschakelen.

Ik verwacht
toenemende
problemen in de
zorg voor ouderen.
Onvoldoende
personeel en
overbelaste
mantelzorgers die
zelf ook op leeftijd
zijn.

Dat iedereen voor
zijn eigen zorg
moet zorgen

het is al een
puinhoop  wordt
nog erger

Ik hoop dat de
familie dan wat
taken over neemt

Ik maak mij grote
zorgen, mijn
partner heeft
complexe
problematiek niet
niet goed herkent
wordt ook niet door
zorgprofessionals

Ik maak me zorgen
en denk dat er niet
voldoende hulp zal
zijn

Heb grote zorgen
voor de toekomst

ik verwacht dat er
een groot tekort is
aan zorg en
personeel. Wat ik
voor mijn ouder
doe en heb
gedaan, vraag me
oprecht af wie dat
over 15??jaar  voor
mij gaat
doen?????

Ouderen zouden
meer voor
ouderenkorting
zorgen. Dat zou
bevorderd kunnen
worden met een
aanvulling op de
AOW.

Ik zorg voor mijn
kleinkind (Staat
dus niet in jullie
lijst! Terwijl er heel
veel EMB kinderen
en
jongvolwassenen
zijn!) Dat wordt
straks echt een
groot probleem
waarbij de zorg
onder de maat zal
zijn.

dat het
zorgpersoneel
steeds lager
geschoold is. dat er
een tekort komt
aan zorgpersoneel
en artsen die goed
geschoold zijn in
deze zorg. ik hoop
veel maar die
vraag heb ik nog
niet gehad

Maar ik wieger
hierop voort te
denken. Alle
bovenstaande
antwoorden vind ik
vreemd. En in
sommige ervan
zitten ook vreemde
aannames en
sturende
vooroordelen

Ik zie het somber
in.
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16. Komende jaren zullen de tekorten in het zorgpersoneel toenemen, terwijl meer mensen zorg nodig hebben. Wat
verwacht u de komende jaren?Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 513
Dat meer mensen
eerder uit het leven
willen stappen als
het niet meer gaat.
Zorgelijk dat overal
en iedereen binnen
gehaald wordt.

Ik denk dat we dan
overgeleverd zijn
aan de goden
zoals dat heet.
Zoek het zelf maar
uit maatschappij.
Niemand heeft
meer tijd en zin om
voor een ander te
zorgen

Ik ben 71 en zelf
zorgbehoevend
maar zorg voor
mijn thuiswonende
zoon (40). Zie er
tegenop als ik nog
ouder word. Hoe
gaat dat?

Er moeten meer
kleinere woningen
voor ouderen,
zoals in de jaren
60-70 (
oudevandagen
woningen, komen
die tussen nieuw
gebouwde
woningen moeten
komen. Zodat
jongeren en
ouderen meer in
contact zijn met
elkaar. Veel oudere
dorpen hebben dit
al. En meer
appartementconple
xen voor jong en
oud met grotere en
kleinere
appartementen

Ik heb ervaren dat
je er beter zelf een
einde aan kunt
maken, als het
zover is, onze
gemeente kort het
budget waar het
kan en alles moet
voor niks.
Mantelzorgers
worden van het
kastje naar de
muur gestuurd en
de resultaten zijn
bedroevend.

Als mijn moeder in
een tehuis zou
wonen zou ze er
allang niet meer
zijn geweest.omdat
ze onvoldoende
zorg op maat
kunnen bieden

Ik hoop dat de
communicatie
beter gaat
verlopen, bedoel
van uit
zorgpersoneel,
ziektes en
ouderdom
bestaanbaar zo
lang , toch weet je
de weg niet in dit
woud van zorg!

Ben 84 en zie de
toekomst somber
in, zeker na de
ervaring met mijn
vrouw waar ikzelf
mantelzorger voor
kon zijn. Heb nu al
alarmering in huis
en probeer in te
spelen op e-health

Dat mantelzorg
uitbreidt en dat
mensen langer
thuis moeten
blijven met hulp
van familie
kinderen

Bij het
verduurzamen en
drempelvrij en
aangepast aan
rolstoelgebruik
maken hebben we
een deel van onze
woning voorbereid
om iemand apart te
kunnen laten
wonen met eigen
voorzieningen en
privacy. Nu wordt
het gebruikt door
onze kinderen en
kleinkinderen die
op 200 km afstand
wonen en vrienden
die willen
overnachten. Deze
woning is daar
groot genoeg voor,
maar daar wordt
lang niet altijd over
nagedacht.

De overheid trekt
zich steeds meer
terug uit de
maatschappij, ik
vrees de toekomst
als ik
hulpbehoevend
wordt.

Ik verwacht dat de
regering doorzet
met deze op niets
uitlopende weg.
Wat zou helpen is
wooninitiatieven
toejuichen en
facciliteren. Nu is
dat alleen
weggelegd voor de
rijkeren.  Kom met
kleinschalige
eigentijdse
woonvormen met
zorg.
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16. Komende jaren zullen de tekorten in het zorgpersoneel toenemen, terwijl meer mensen zorg nodig hebben. Wat
verwacht u de komende jaren?Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 513
ik ben zeer
negatief gestemd
over de toekomst
van de zorg en dit
komt met name
door het
overheidsbeleid en
-bemoeienis; ik
vind dat wij burgers
veel meer onze
eigen
verantwoordelijkhei
d voor onze
gezondheid
moeten kunnen
nemen en dat onze
overheid ons
daarin faciliteert
i.p.v. voor ons
bepaalt wat wij
nodig hebben.
I.p.v. regels
opleggen die ook
nog eens continu
veranderen zou de
overheid de zorg
over moelen laten
aan professionals
en dan bedoel ik
met name de
uitvoerende
mensen in de zorg.
Ga b

Ik verwacht een
heel vervelende
situatie, omdat er
geen lange termijn
visie is. Er moet
iets gebeuren!

ik geef het op als
mantelzorger pur
sang in 24 uurs
dienst, beiden 75
en zij zit in de
laatste levensfase,
niemand kijkt naar
haar om, maar ik
ga door totdat ik
omval

Ik neem mijn eigen
verantwoordelijk in
het ouder worden
met grote
gebreken.

Ik verwacht dat
ouderen en zieken
aan de goden
overgeleverd
worden.

Ik maak me zeer
grote zorgen
ouderen worden in
de steek gelaten
dat worden we nu
al

Ik maak me WEL
zorgen over de dag
van morgen en leef
in het nu.

ik 75 jaar verzorg
een parkinsonisme
patiente in de
laatste jaargang,
fase van het leven,
2 dochters kijken
niet naar haar om
en verder ook
helemaal niemand

ik moet veel meer
zelf doen en bereid
me daarop voor;
voor mij spreekt
het niet voor zich
dat kinderen voor
ouders zorgen!!

Ik denk dat er
steeds meer taken
bij de mantelzorger
komen te liggen

ik wil in mijn
levenstestament
vastleggen wie/uit
welk netwerk ik
thuis geholpen ga
worden.
Financiering vanuit
pgb.

Nederland wordt
door deze overheid
met zijn enorme
bureaucratie naar
de afgrond
gezogen. Ik ben
zelf manager in de
zorg geweest. En
er kan een enorme
bezuiniging
doorgevoerd
worden door
efficiënter te
werken. Er zijn te
veel bedrijven en
zorgorganisaties
die hun zakken
denken te vullen
met geld. Ik heb in
mijn situatie al
haast gemiddeld
met 18
professionals te
maken als
mantelzorger. We
worden er af en toe
moe van.
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16. Komende jaren zullen de tekorten in het zorgpersoneel toenemen, terwijl meer mensen zorg nodig hebben. Wat
verwacht u de komende jaren?Meerdere antwoorden mogelijk

Aantal respondenten bij deze vraag: 513
Je bent nu al sterk
aangewezen op je
partner en evt
kinderen.

zo goed mogelijk
gezond en
onafhankelijk te
blijven

Er moet nu al voor
uitbreiding van de
professionele zorg
komen.  “scherp
calculeren”  zoals
inmiddels al in de
ziekenhuizen en
vooral in de IC
capaciteit is
gedaan blijkt heel
slecht uitgepakt!
Enige oplossing zal
ooit zijn om te
verbieden dat
hulpbehoevenden
oud worden!
Helaas!

Wetten worden
gemaakt dat
mensen uit het
leven kunnen
stappen. Daar is de
partij van de dood
D66 mee bezig.
Het probleem lost
van zelf op.
Afschuwelijk dat in
een ‘welvarend
land‘ zulke
praktijken
plaatsvinden. Spijt
van dat ik ooit naar
Nederland ben
gekomen. Met een
koloniaal verleden
heb je geen keuze.

Sociale dienstplicht
zal er wel komen.
Ik moet er niet aan
denken.

Kost mij al als
partner MENTAAL
en FYSIEK valt dus
NIET meer te
geven. Geldt denk
ik voor de meeste
mantelzorgers.
Ook ondervind ik
jarenlange
problemen met
mijn werkgever.
Dan zal Zorg en
Wonen efficienter
ingericht moeten.
En werkgevers
flexibel zodat
werken en zorhen
samengaan. Zelfs
de laatste wetten
en regels helpen
niet bij mij.

Ik verwacht  -- en
merk dat reeds in
de praktijk -- dat
als er geen
zorgprofessional
beschikbaar is de
mantelzorger het
zal moeten
opknappen!

Nu al is het zo dat
er geen hulp is. Mij
is niets gevraagd.
Ik ben zelf flink
chronisch
ziek,maar dat kan
niemand wat
schelen. Ik mis ook
een vraag over het
gediagnosticeerd
willen worden door
de zorgvrager.
Want dat wil hij
niet. Maar de
belasting wordt me
veel te veel en mijn
gezondheid lijdt er
steeds meer onder.
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20. In welk land is degene voor wie u zorgt geboren?
Aantal respondenten bij deze vraag: 50

6. Anders, namelijk

Somalië Tunesie Canada Spanje Vietnam Nederlands Indië,
voormalige Kolonie
van Nederlands,
voor de 2de
Wereldoorlog.

Mijn moeder en die
is geboren te Ieper,
Belgie in 1934

Bolivia Duitsland, plaats
Keulen

Filipijnen Irak Duitsland

Zuid Afrika Nederlands Indië Duitsland

22. In welk land bent u geboren?
Aantal respondenten bij deze vraag: 33

6. Anders, namelijk

Verenigde Staten
van Amerika

Somalië Spanje Vietnam Na 1949 werd de
kolonie Nederlands
Indië onafhankelijk
en werd het
Indonesië.

Filipijnen

Ned Antillen Filipijnen Irak
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25. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst over mantelzorg voor en door ouderen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 503

2. Ja, namelijk

Preventie, in de
leefwereld van de
mensen duiken,
minder loketten,
zorgen voor een
Coordinator per
cliënt die een
goede helikopter
overzicht heeft

Het verlenen van
mantelzorg daar
groei je in. Het
begint met wat
zwaardere klusjes
voor een keer in de
maand,
boodschappen
doen een keer in
de twee dat
verschuift naar een
keer in de week.
Het gaat, althans in
mijn geval, niet van
patsboem en je
bent mantelzorger,
Het is een sluipend
proces tot blijkt dat
je niet meer terug
kunt

Mantelzorger
worden veel
vergeten,
financieel,
overbelast,
openbaar vervoer,
bureaucratie en de
toekomst nog moet
werken

ik maak me zorgen
over de tijd dat ik
het niet meer
aankan.Het is me
nu al vaak teveel
als
mantelzorger.Heb
ook nog een oude
moeder van 97 en
een EMG dochter
die we verzorgd
wordt maar waar
vaak problemen
mee zijn.

Minder managers
en meer handen
aan bed /
verzorging/

Initiatieven om
betaalbaar en
zorggericht te
kunnen wonen,
met behoud van
zelfstandigheid,
moeten sterk
gestimuleerd
worden.

Mijn man is 67 jaar
en woond sinds 1
Augustus 2020 in
een verpleeghuis.
Hij heeft MSA een
progressieve vorm
van
Parkinsonisme. Ik
zelf trok zijn zorg
niet meer. Heb zelf
hoge bloeddruk en
Fybriomalgie en
diabetes type 2.
Daardoor kon ik
Zijn zorg niet meer
aan

Ik mis vragen over
de eventuele
financiële
(on)mogelijkheden
o.a. stapeling van
zorgkosten

Dat het wel zwaar
is

Misschien zou er
meer aandacht
moeten zijn voor
het feit dat in veel
gevallen een
mantelzorger
zijn/haar eigen
leven en dromen
en
toekomstplannen
eigenlijk bij de
vuilnisbak kan
zetten. Het gevoel
dat je volkomen
klem zit in je
mantelzorg-situatie
vind ik persoonlijk
erg zwaar.

meer bewegen,
gezonder eten, niet
roken , minder
vlees , je kunt aan
je eigen
gezondheid veel
doen, het is te zot
voor wooreden dat
laat 40 ers en 50
ers , een
scootmnobiel van
de gemeente
moeten hebben om
zich voort te
bewegen . Voor
een suiker taks in
om te beginnen
.we hebben een
PGB , kopen onze
eigen(BUURT)zorg
in , geweldig nu al
7 jaar , altijd op tijd
en zeer
hulpvaardig
.Verder helpen
twee kleinkinderen,
zodat ik wat vrije
uurtjes heb. SVB
en Zorgkantoor
hebben, en
begeleiden t nog
ste

heel zinvol
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Ik verzorg mijn
vrouw al meer dan
30 jaar zeer
intensief en wordt
weleens "boos" als
ik die mensen op tv
zie als ze een lintje
krijgen voor 20 jaar
blokfluiten. Tijdens
de coronatijd
ontvingen we van
de gemeente
Nijmegen een reep
chocolade, n.b. via
de post!!! voor de
"inzet". Ze dachten
een kinderhand is
licht gevuld. Zorg
maar voor goede
middelen zoals
mondkapjes en
handschoenen. En
diverse gemeenten
durven nog het
geld voor het
zorgcompliment
aan andere zaken
te besteden, zijn ze
helemaal gek

Uit eigen ervaring,
ik mantelzorg nu
4,5 jaar voor mijn
partner na een
herseninfarct met
afasie en apraxie
tot gevolg, weet ik
dat dit zeer
slopend is. Ik heb
een burn-out. Het
is belachelijk dat
veel
verzorgingshuizen
opgeheven zijn. Er
moet een nieuwe
woonvorm komen
voor ouderen die
hulp nodig hebben,
wel zelfstandig
blijven wonen in
een woongroep
met mogelijkheid
tot meer hulp als
dat nodig is. Op die
manier komt er ook
beweging in
doorstroming op de
huizenmarkt die nu
zogenaamd
geblokkeerd w

het ‘traject ‘ om als
hoogbejaarde de
compleet-behoeftig
e zorg ‘op de rails
‘te krijgen is véél te
ingewikkeld . Men
kent de ‘route ‘niet
en er is nergens
een behoorlijk
overzicht te krijgen
waar samengevat
in staat wat er zich
kan voordoen en
welke
mogelijkheden er
eventueel zijn .zo
ook mbt het
wmo-traject , dat
een wirwar is . Je
moet er bij
toevalligheden
maar in slagen de
juiste route te
vinden en een
geëngageerd
iemand .Bovendien
is er veel willekeur
omdat het in iedere
gemeente anders
wor

De vraag over
levenseinde. Ik ben
Christelijk en vind
dit een irrelevant
vraag. Hou ook
rekening met
mensen die een
geloofsovertuiging
hebben!

Laten we als de
wiedeweerga
zoveel mogelijk
RUIME
knarrenhofjes
bouwen zodat
ouderen in staat
blijven elkaar te
ondersteunen op
korte afstand van
elkaar.

Het is fijn dat er
plaatselijke
groepen zijn die
voor steun zorgen.
Cursussen die
worden
georganiseerd , het
steunpunt
mantelzorg waar je
altijd met vragen
terecht kunt. Het is
echt heel fijn wat
jullie doen.
Dankjewel!!

Ik ben naar
Nederland
gekomen om voor
mijn ouders te
zorgen. Niet om
hier een andere
baan te nemen en
tussendoor ook de
zorg voor mijn
ouders te regelen.
Dat is namelijk niet
vol te houden en
dan zijn er niet
twee maar drie
mensen slechter
af. Ik kreeg te
horen dat mijn
ouders maar naar
dagbesteding
moesten en ik
moest een
betaalde baan
zoeken.
Dagbesteding is
niet voor iedereen,
maar daar valt niet
over te praten bij
de twee
gemeenten waar ik
mee te maken heb
gehad.Zodra ik om
bijstand vroeg (o

Als mantelzorger
voel ik mij alleen
staan.

Pa woonde in
appartentencomple
x waar innoforte
zorg zou le eren.
Complex wordt
door
projectontwikkelaar
opgekocht en....
weg is zorg.
Schandalig , hoe
wij, in een
"welvarend" land
omgaan met onze
ouderen die ons
land weer
opgebouwd
hebben.

Er is een groot
verschil als men op
oudere leeftijd
mantelzorger wordt
of reeds op jonge
leeftijd hier mee in
aanraking komt.
Persoonlijk ben ik
reeds 23 jaar
mantelzorger voor
mijn partner die
zelfstandig niet kan
functioneren en
volledig afhankelijk
is van zorg en
toezicht. Nog
steeds doe ik dit
met 100 % liefde
en overtuiging,
maar men merkt
dat de vele jaren
zorg toch wel wat
zwaarder wordt
gezien het eigen
ouder worden. De
politiek vooral,
maar ook een deel
van de
maatschappij
onderschat de

Ik denk dat het
voor elkaar zorgen
in de omgeving
terug gaat lopen.
Door tijdgebrek
eigen belang, werk
en minder
aandacht voor
anderen.
Mantelzorger voor
iemand zijn, naast
een baan, is bijna
niet op te brengen (
mijn ervaring). Ik
heb als
mantelzorger jaren
voor mijn man
gezorgd. de helft
van mijn baan op
moet geven omdat
ik het niet kon
combineren met 28
uur werken. Dit is
heel wat anders
dsn de boodschap
voor de oude
buurvrouw doen of
haar bv helpen met
haar telefoon.Ik
denk dat een groot
aan

Ik denk dat er meer
aandacht moet zijn
voor de kwaliteit
van zorg. Zeker
voor wat iemand
gewend is
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Ik ben de jongste in
mijn gezin, mijn
partner is een
autochtoon, komt
uit een klein gezin.
Heeft 1 zus die ook
eind 60 is en in
Groningen woont.
Zijn moeder heeft
een aantal jaren
geleden uit
financiele
overweging
besloten in Turkije
te gaan wonen.
Alle mantelzorg
komt op mij & mijn
familie/zussen
neer. Mijn zussen
zijn ook eind 60/70
& mijn
nichten/neven ook
al over de 50 met
hun eigen
gezinnen ... Wij
hebben bijna geen
vrienden en mijn
partner is nogal
kieskeurig qua
hulp/mantelzorgers
...Juist

Ik zorg voor mijn
dochter met NAH.
Daar is soms zo
moeilijk hulp voor
te vinden. Het is zo
specifiek. Soms
overvalt me de
zwaarte en vind ik
dat moeilijk om te
delen omdat er
gewoon te weinig
begrip is

Dat zorgverlening
en behandelaars
meer
ondersteuning aan
mantelzorgers
geven.

Het valt mij op dat
ouderen vaak erg
passief en
afwachtend zijn.
Zich verdiepen in
nieuwe (digitale)
zaken gaat men uit
de weg. Daar ben
ik te oud voor.
Daar heb ik geen
verstand van Door
gebrek aan
interesse en
initiatief
manoeuvreert men
zich zelf in een
achterstandspositie

Ondanks mijn
leeftijd probeer ik
mijn echtgenote
zolang mogelijk te
verzorgen -
verplegen
(Parkinson/duodop
apomp)

Toevallig
eerverleden week
het
mantelzorgdebat
van de VMCA in
Almere
bijgewoond. Nouja,
debat... zo zou
men het niet eens
mogen noemen.
Het is erg zwaar
mantelzorger te
zijn en het wordt
nog zwaarder.
Mensen raken hoe
langer hoe meer in
de knel en
iedereen heeft
andere adviezen
waaraan je je zou
‘moeten houden‘.
Maar niet iedere
zorgvrager en/of
verlener heeft
dezelfde punten
van ‘discussie‘. Er
is geen gouden
handboek voor de
mantelzorger.

Vragenlijst is te
lang

Ik weet dat u het
niet kan regelen,
maar zorg dat het
verdienmodel uit
de zorg gaat

Het wordt zo zwaar
allemaal Mijn man
heeft met 52 jaar
een CVA gehad en
sinds verleden jaar
ook alvleesklier
kanker,  hij is nu 64
jaar en wil ook niet
meer naar de
dagbesteding Ik
ben doodmoe

Ik mis wat degene
die hulp nodig
heeft zelf wil.
Degene voor wie ik
zorg wil door
niemand anders
geholpen worden(
wil hen niet tot last
zijn) en wil niet
verder leven als ik
er niet meer zou
zijn. Behoefte aan
eigen regie tot het
einde. Dat zie ik in
de vragen niet
terug. Ik ben als
mantelzorger niet
de baas over
degene die zorg
vraagt

De vragen zijn
vaak algemeen
gesteld, terwijl je bij
de antwoorden
naar de situatie per
persoon moet
kijken.

waarom is dat niet
gratis
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Ik zou graag van
de bureaucratie
afwillen, zoals het
diplome fetisjisme.
Goedwillende
vooral
gediplomeerde
vrijwilligers worden
vaak onnodig
beperkt. waarbij
eventuele sancties
buitenproportioneel
zijn.

Maak een einde
aan de eigen
bijdrage WLZ, deze
mensen
waaronder mezelf
leveren zelf 100%
de zorg!!!

Dat een
mantelverzorger
door andere
zorgverleners ook
door hun
beschermd moeten
worden en er op
gewezen moeten
worden dat ze er
lichamelijk niet
onder gaan lijden .

Bezorgd, als mij
iets gaat
overkomen!

in 1999 heb ik een
scriptie
gepresenteerd
waarin de
verschraling van de
zorg al voorzien
was. Toen al was
er een zorg tekort.
In 1999 was het
percentage 65+
14%, voorzien was
dat het in 2020 zou
groeien naar 21%.
Logisch gevolg: het
arbeidspotentieel
neemt af, ofte wel:
minder werkenden
moeten voor meer
mensen zorgen!
Mogelijke
oplossing: ZEER
gecontroleerd
zorgpersoneel van
buiten Europa
aantrekken en in
Nederland
bijscholen.

Krijg ik hiervan nog
een follow up of
iets te horen?

Mijn beide
schoonouders
wonen nog samen
in een
verpleeghuis, waar
ze pas naartoe
konden met
indicatie thuis. Ze
vereenzaamde,
kregen geen goed
eten, etc. Wij
kwamen hier pas
achter toen mijn
schoonmoeder
gevallen was en wij
meer zorg moesten
leveren, toen was
het al te laat. Heb
ik veel tijd en
energie in
indicatiestelling,
zorg, en hulp in de
huishouding etc
moeten steken. Dit
is zeer zwaar en
nog

Ik ben klaar met
zorgen voor, ook al
ligt de persoon in
verpleeghuis nu,
het blijft ( te )
zwaar. Een gezin
met altijd veel
problemen, een
moeder die zich
letterlijk afwendt en
toch verlangt /
rekent op hulp. En
ondertussen de
taak van oma voor
de eigen kinderen
die omkomen in
werk, zorgen van
verhuizen. En
willen kunnen
genieten met de
kleinkinderen
zonder ( te volle
weekenden) te veel
reizen wat door de
week filteringen
inhoudt!

Veel vragen geven
geen n.v.t. keuze
mogelijkheid. Ik
mantelzorg voor
een psychiatrische
patient met als
gevolg dat wij al
jaren op onszelf
staan zonder
kennissengroep.
Deze
mantelzorgers
komen nooit in
beeld.

Er wordt te
gemakkelijk vanuit
gegaan dat er een
netwerk kan
worden
opgebouwd. En
niet iedereen heeft
een grote familie of
vriendenkring. M.n.
Als je al lang zorgt
is het  al moeilijk
om de bestaande
contacten te
behouden. mensen
worden liever niet
te veel
geconfronteerd met
intensieve zorg.
Nieuwe contacten
opbouwen lukt
mondjesmaat,
maar dat zijn
contacten die voor
MIJ belangrijk zijn
en die geen relatie
hebben met
degene voor wie ik
zorg. Die kan  (en
wil) ik echt niet
vragen mee te
zorgen.

Met een
voormalige
zorgachtergrond
constateer ik ook
bij anderen dat
mantelzorg
langzamerhand
van meer en meer
mantelzorg gaat
naar meer en meer
professionele
gerelateerde zorg.
Die zwaarder en
zwaarder is
geworden.
Zorgverlener wordt
ouder en dat vraagt
meer en meer van
iemands
uithoudingsvermog
en. Als
mantelzorger ben
ik steeds meer en
meer met andere
mantelzorgers in
contact gekomen
en zie dat  ook van
jongere kinderen
steeds meer
gevraagd wordt.
Dat zal zeker
consequenties voor
de ontwikkeli

Het is een enorme
zware taak om
alleen op je te
nemen. Na 9 jaar
was ik blij dat mijn
demente man naar
een zorg instelling
kon.Ik heb ook
geleerd dat
mensen willen
helpen als er een
concrete vraag is.
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De gesloten
bejaardenhuizen
moeten terug
komen, dat is
effectief als de
bewoners zorg
nodig hebben,
daarbij het
samenwonen met
elkaar in een huis
zorgt voor meer
contacten en
vermindert de
eenzaamheid.

Ik mis wederom
ruimte voor
mantelzorgers die
zelf ook nog
zorgen voor hun
eigen kind met een
beperking. Zoals
wij. Wij zijn naast
24/7 mantelzorger
voor eigen
minderjarig kind
ook nog
mantelzorger voor
onze ouders. En
hebben een
professioneel pgb
team rond ons kind
met
zorgmedewerkers.
Dit zijn zeer
ingewikkelde
situaties waar
nauwelijks
aandacht voor is.

die digitalisering
vind ik helemaal
niks, alles met een
dure telefoon, heb
ik ook niet, stuur
maar een briefje.

e health zou voor
mij onmogelijk zijn,
ik word doodziek
van al die
kunstmatige EMv
voor draadloos
communiceren.
Mijn moeder dus
ook. Wij zouden
helemaal niet in
een
verzorgingstehuis
of elders kunnen
wonen!!! Als ik zelf
ooit zorg nodig heb
kan ik nergens
terecht. Gelukkig
kan mijn moeder
op ons terrein
wonen en helpen
wij haar waar
nodig. Er is hier
geen wifi of ander
draadloos
ongemak. Helaas
komen de velden
van antennes hier
wel binnen en
daartegen moeten
we afschermen.
Het is niet
eenvoudig

De mogelijkheid
om "niet van
toepassing" te
kunnen
antwoorden

in mijn situatie is er
geen familie. mijn
vader is inwonend
bij mij en mijn
partner. is ziek,
ziekte van
parkinson.
daarnaast nog
andere lichamelijke
klachten. het is
soebatten voor in
ieder geval 1x per
week een
douchehulpbeurt.
verder komt er
geen zorg. Dat
baart me zorgen.
Er is geen
personeel wordt er
gezegd. Ook merk
ik tijdsdruk bij de
zorgmedewerkers.
niet fijn

soms een beetje
kort door de
bocht.... maar dat
schreef ik al in een
eerder
commentaar
Succes met de
verwerking van de
antwoorden.

Zorg bieden door
gezonde
mantelzorger gaat
goed maar
overbelasting dient
voorkomen te
worden door
mantelzorger
regelmatig te
ontlasten bv door
partner naar
dezelfde tijdelijke
opvang te brengen
wat door
mantelzorger
makkelijk te
organiseren moet
zijn. (Nu voor de
4de maal een
andere plek
gezocht, mijn
echtgenoot is al 4 jr
flink gehandicapt
door cva.)Dit geeft
veel stress!

 Statistieken en op
papier informatie,
lijkt aardig. Is er
weer stof voor
ellenlange
discussies. !!  Maar
de werkelijkheid is
meestal anders.!!
De wereld
(mensen) is
verandert, de
mensen zijn HARD
geworden !! Na 2
jaar Lockdown met
de nodige
opgelegde
verplichtingen,
zoals- de mond
werd letterlijk
gesnoerd // door
een mondkapje !!,
vaccineren werd
verplicht ( lees de
Pharma industrie
kreeg een
financiele booster )
- en de mensen
werden als proef
koniijn gebruikt.
enz enz.  Het is nu
meer van

Het is wenselijk als
het straks nodig
mocht zijn dat er
een plek in een
verzorgingshuis
beschikbaar is, met
de sfeer van
Indonesie.
Rekening houdend
met eetgewoontes,
geur, muziek van
daar. Tevens dat er
rekening gehouden
wordt met mogelijk
naar
bovenkomende
trauma‘s
opgelopen door de
trauma‘s van de
ouders als KNIL
militair.

Ga zo door, met
het verbeteren en
meedenken! Dank!

soms zijn families
klein, vrienden en
buren even oud
zodat uit die
hoeken geen
mantelzorgers
gevonden kunnen
worden. En als dan
ook kinderen ver
weg wonen.........
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Er moet een
systeem komen om
de doorstroming
van ouderen te
stimuleren bijv.
Door middel van
kleinere betaalbare
woningen en/of
appartementen.

ik geef deze
mantelzorg aan
haar omdat ik weet
dat zij zelf ook altijd
voor iedereen klaar
heeft gestaan
gratisen nu moet
zei zelf overal
achteraan als ze
hulp nodig
heeftheeft een
alarm en die
kwamen niet toen
ze belde er werd
zelfs de vraag
gesteld weet je wel
hoe laat het is ben
je soms
dementerenddaarn
a is ze met
hartklachten
meegenomen met
ambulancewel elke
maand betaald
voor alarm

Dat het beleid in de
zorginstelling niet
zichtbaar is want
daar kan nog wel
het e.e.a. aan
gewerkt worden en
dat  de instelling
naar buiten mooie
kreten heeft maar
intern draait het om
het runnen van de
organisatie, dus
empathie en
charisma.

Mijn broer en ik,
beiden 70+,
hebben 7,5 jaar
voor beide ouders
gezorgd. Onze
moeder is na 2,5
jaar overleden op
95-jarige leeftijd,
onze vader 5 jaar
erna, op 98-jarige
leeftijd. Wij
woonden beiden
1,5 uur van hun
woonplaats. De
zorgverleners
wisselden zo vaak
dat wij het opgaven
elke keer weer de
situatie uit te
leggen en de hulp
die we nodig
hadden niet
kregen. Er was
alleen nog crisis
management. De
zorgverlening
bestond uit
informeren hoe het
ging en dat
administratief
bijhouden, geen
daadw

Vraag een sluit niet
aan bij mijn
situatie. Mijn
familie is zelf erg
ziek en kan
daarom niet voor
mijn moeder
zorgen. Dat is wat
anders dan dat ik
ze niet wil vragen
of dat zij het niet
willen.

Er staan soms wat
vragen bij die te
gesloten zijn en
voor mij net niet
het juiste antwoord
kunnen geven.

Naast de zorg voor
mijn hoogbejaarde
ouder heb ik
inmiddels ook
mantelzorgtaken
voor mijn bijna
hoogbejaarde
partner -die
gelukkig nog thuis
woont - en twee
keer een licht
herseninfarct heeft
gehad in de
afgelopen jaren. Ik
heb mijn eigen
bedrijf nog niet
stop gezet, mede
omdat mijn
pensioenvooruitzic
hten niet zo gunstig
zijn.

Bij vraag 1 zou nog
aan toe voegen dat
het ONBETAALDE
zorg is.

niet op alle vragen
kon ik een juist
antwoord geven,
dus deed ik een
gooi

Graag wil ik kwijt
dat er mensen op
hoge leeftijd zijn
die niemand meer
hebben die voor
hen kan zorgen.
Vrienden zijn ofwel
overleden ofwel
zorgen voor een
partner die veel en
intensieve zorg
nodig heeft. Deze
mensen zijn vaak
al over de 80. Zij
kunnen nergens
terecht zodat zij
samen kunnen
blijven de zieke
partner zorg kan
krijgen en de niet
zieke partner niet
wordt overbelast
omdat zij zelf vaak
chronische
aandoeningen
hebben waar zij
mee kampen
(slecht lopen,
hart-en vaat, nog
binnen de 5 jaa

Ik wil graag uw
artikel lezen. Mijn
e-mail adres:
nbossink@gmail.co
m. Ik stel het zeer
op prijs . Alvast
bedankt

wij worden
behandeld als
kleine kinderen
triest
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Hert wordt door de
maatschappij te
gemakkelijk
gevonden dat de
familie het wel
opvangt terwijl de
familie niet de
middelen krijgt of
heeft om adequate
zorg te kunnen
verlenen.
Aanvragen
hiervoor verzanden
in een
burocratische
getouwtrek, een
eindeloos
papierwerk en vele
bezoeken aan
instanties.

Waar slaan de
vragen over al of
niet Nederlander
eigenlijk op.
Komen erg irritant
over.

Voorheen zorgde ik
voor beide
ouders,pa is
overleden na een
nare tijd in
verpleeghuizen,mij
n moeder gaat
daar dus nooit
heen,vind ze zelf
ook.

Het is lastig om
mantelzorg, eigen
gezin en werk te
combineren.
Gelukkig heb ik
een ruimdenkende
werkgever die mij
alle vrijheid geeft
als er plotseling
weer iets gebeurt
met de personen
waar ik
mantelzorger voor
ben zodat ik altijd
snel actie kan
ondernemen.
Verder delen mijn
zusje en ik de
mantelzorg voor
mijn moeder (84
jaar) en mijn tante
(88 jaar) die aan
dementie lijdt. Ik
heb ervaren dat
een gedeelde taak
prettig is en
overleg tussen mijn
zusje en mij is
prima (dat is ook
altijd heel pret

Onduidelijk waar
de vragen
betrekking op
hebben. Mijn
zorgtaken zijn:
wassen, strijken,
koken,
schoonmaken, dus
feitelijk alle
huishoudelijke
werkzaamheden.

Mijn zus is ex-
directeur HRM en
heeft haar MBA. Ik
ben als hogere
gem. ambtenaar
met vroegpensioen
evenals mijn zus;
eea door grotere
hartproblemen. U
zoekt duidelijk een
andere doelgroep.
Succes met uw
lobby. Familie
Birdja en Birdja uit
Zeist.

Respect hebben
voor elkaar, positief
blijven, roeien met
de riemen die je
hebt en zeker niet
jammeren.

Ik ben al jaren
bezig om een PGB
te krijgen. Tot nu
zonder resultaat
met het gevolg dat
de kosten van
particuliere hulp
voor mijn rekening
zijn.

Het wordt mij
eigenlijk te veel,
thuis doe ik alle
huishoudelijke
dingen voor mijn
vrouw en daar bij
help ik nog een
hulp behoevende
vrouwtje van 89,
heb het idee dat ik
leeg word
gezogen, kan mijn
hobby‘s niet meer
uitoefenen. begin
zelf op te raken.

Ik herken de
vragen niet,
wanneer het om
complexe
problematiek gaat.
Ik denk dat het
belangrijk is om
ook daar aandacht
aan te geven net
als bij jongeren
waar complexe
problematiek
speelt.

Vragen zijn niet
altijd duidelijk
gesteld. Soms
twee vragen in een
wat het antwoord
met ja of nee
moeilijk maakt. De
opties zijn soms te
beperkt!

Dat er veel teveel
,zogenaamde,
mantelzorg
bureaus zijn die
alleen maar willen
verdienen aan de
zorgvragende.
Totaal geen
empathie maar
alleen maar uren
willen schrijven uit
het pgb of
dergelijke . Slechte
ontwikkeling die
heel veel geld kost.
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Te veel 1 keuze
vragen, waar
meerdere
antwoorden
mogelijk
waren.Teveel
vanuit 1 perspectief
benaderdTe weinig
open vragen, om
nuancering te
kunnen duiden.

Het is echt te
zwaar als je ouder
bent,met iemand
die dementeerd!

Het gaat
voornamelijk over
ouderen?
Waarom? heel veel
jonge mensen
vallen tussen de
wal en het schip en
zijn afhankelijk van
mantelzorgers. Als
je eenzijdig vraagt
krijg je ook
eenzijdig antwoord
en zitten
uiteindelijk je
adviezen op het
verkeerde pad.

degene waarvoor
ik nu soms zorg wil
zelf niet over het
einde spreken. is
onduidelijk in haar
wensen uiten. zegt
dat zij misselijk is
maar wil dan wel
koffie met vlaai. zij
eet dit dan ook op.
ik denk dan
misselijk is iets
anders voor jou
dan voor mij. zij
heeft een vetarm
dieet met mct
vetten. die laatste
gebruikt zij zo min
mogelijk. ik geef
dan aan  (als
voormalig dietiste)
dat die
waarschijnlijk
dienen als extra
bron voor energie.
ik stel haar voor
om dit nog eens
met haar diëtiste te
besprek

1.Redeneer eerst
alleen vanuit de
mantelzorg en
vraag haar/hem :
wat hebt u nodig
nu en in de verdere
toekomst ?Die
vraag ontbreekt in
uw lijst.2.Wees
voorzichtig met  het
soort systeem
redeneren zoals in
het rapport van de
RVG (dwz ik las
erover in de
NRC)3. Die vragen
over professional
of een ander zijn te
algemeen. Het
antwoord hangt
vooral af van wat
er aan de hand is
met degenen die
mantelzorg krijgt
en wat er nodig is
om he leven van
dei persoon zo
goed mogelijk te
laten verlopen.
Zoals di

ik wens u succes

Meer steun voor
werkende
mantelzorgers.
Moet vol te houden
zijn.Ziektekosten
verzekeraars
zouden financieel
bij moeten dragen
zodat organisaties
mantelzorg
ondersteuning
kunnen geven. Op
die manier geeft
het mantelzorgers
meer kracht. Ga
eens in gesprek
met cliëntenraden.

Als partner zorg je
natuurlijk voor je
naaste. Maar de
gene die
mantelzorg levert
daar wordt niet
naar gevraagd hoe
het gaat. Die wil
ook wel eens
Eendagswielerwed
strijd zonder
zorgen. .

Ik ben dankbaar
dat ik, als
mantelzorger, nog
redelijk gezond
ben. Bovendien
zijn mijn partner en
ik beiden gezegend
met een
behoorlijke dosis
humor. Geniet van
de dingen die je
(nog) wel kunt
doen. We zijn lid
van een patiënten
vereniging en
hebben ook in
onze
kennissenkring
contact met
lotgenoten.

Ik ¨bemoei¨ mij ook
mijn buurvrouw, die
erge voeten heeft,
en het spijt mij dan
dat ik daar op dat
moment niet meer
tijd voor kan vrij
maken.

Ik mis de rol van
een huisarts

het is niet altijd een
keuze een grote
groep mede
mantelzorgers om
je heen te
vergaren; het moet
ook realistisch zijn,
ik heb bv 0
familieleden over in
Nederland, mijn
man twee op 150
km en de
vriendenkring
veroudert mee
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Er word voorbij
gegaan aan het feit
dat er veel familie
is die gewoon zegt
dat de staat maar
voor de persoon in
kwestie moet
zorgen als de
partner het niet
meer kan. De zoon
van mijn man
reageert zo!

Er is geen
aandacht voor de
grote groep
bejaarde ouders
die voor hun kind
met beperkingen
zorgt.

jaarlijks een
financiële
"vergoeding", de
hoogte is
afhankelijk van de
"werkzaamheden"
door de
mantelzorger.

Het zou fijn zijn, als
de overheid
eindelijk eens inziet
dat mensen iets
anders nodig
hebben dan nu
geboden wordt. Er
wordt bezuinigd en
nog eens
bezuinigd. Aan de
mantelzorger
worden steeds
hogere eisen
gesteld. Net zolang
totdat je in een
complete burn-out
zit en je eigen
leven niet meer op
de rij krijgt. Dat heb
ik meermaals
aangegeven, bij
de overheid en bij
de familie maar nul
actie. Inmiddels zit
ik ziek en berooid
thuis, ben ik voor
het eerst in mijn
leven onder
bewind, is ons huis
verko

Het is vrij moeilijk
om met degene
waar ik mantelzorg
aanbied  een
gesprek te voeren
Ze is erg op
zichzelf gericht
mede doordat ze
haar handicap niet
kan accepteren en
nog vrij jong is m.n.
33 jaar Ze heeft
veel pijn Verder is
er geen andere
familie die haar op
sleeptouw neemt
Ze zoekt wel
vrienden maar
specifiek gericht
Door regels loopt
ook zij vast Ze
heeft een broer
met een vorm van
autisme dat helpt
niet mee Ik mis een
gemeente die
mensen zoals wij
zien staan , vragen
aan ons stelt Ik heb

Zou fijn zijn als er
via WMO veel
meer zorg op maat
geleverd kan
worden. Ik zou veel
hebben aan
huishoudelijke
ondersteuning
maar omdat ik
inwonend kind ben
krijgen wij dat niet
omdat ik te jong
ben. En er is Elf‘s
gezegd maar u
heeft de leeftijd om
allang op u zelf te
wonen dat krijgt u
moeder alle hulp
die nodig is. Nee
dan kon ze allang
niet meer thuis
wonen en had het
de overheid veel
meer geld gekost.
Ze konden alleen
dagopvang bieden
waar wij niets aan
hebben wat veel
duurder is maar
geen

het opsplitsen van
de ouderenzorg in
instellingen
gebaseerd op
religie of etnische
afkomst zal in de
toekomst leiden tot
grote problemen.
Voorbeeld: De
dagopvang, Oriant
Zorg, in Hengelo, is
uitsluitend bestemd
voor bejaarden van
christelijk Syrische
afkomst.
Discriminatie van
de ergste soort.
Argument:
taalgebruik.
Hadden wij ons in
Nederland
gehouden aan de
verplichting tot het
leren van de
Nederlandse taal,
dan hadden we dit
probleem kunnen
voorkomen.

Communicatie mag
veel beter! De zorg
is uitgekleed, “ze”
vertel je weinig
over wat te
doen,waar je
terecht kan en de
zorg zelf is ook erg
slecht! Bedoel niet
de werkers maar
het systeem!!!
Wassen op de wc
met babydoekjes
enz enz. Vind het
gewoon erg om
zorg te ontvangen
omdat het zo
beneden peil is!!!
Tenzij je betaald
lees geld hebt!!
Nou
politieke,bestaan
we wel voor jullie??

Ben geen
mantelzorger meer,
maar heb helaas
(te) veel ervaring
als mantelzorger
voor mijn vrouw.
Dit zowel thuis als
in het
verpleeghuis.Zelf
miste ik kennis
ondersteuning
tijdens de
verzorging thuis en
in het verpleeghuis
heb ik in een te laat
stadium het CCE in
moeten schakelen.
Onder deskundige
leiding had alles
anders gelopen en
dat moet een
aandachtspunt zijn
met de verwachtte
toename van het
aantal mensen met
dementie.

Deel van mijn
broers en zussen
willen helemaal
geen zorg
verlenen. Daarom
doe ik het maar
weer. Terwijl ik ook
al twee kinderen
met een beperking
heb en alleen
staand ben. De
sterkste schouders
dragen de
zwaarste lasten...
Maar tegen welke
prijs???

Het zou er anders
aan toe gaan in de
zorg wanneer
vereniging van
mantelzorgers,
verenigingen en
vakbonden van
verpleegkundigen
en verzorgenden
samen met
patienten federatie
alleszins redelijke
eisen zouden
opstellen en deze
vervolgens zouden
afdwingen. Maar
het is ieder voor
zich, een of andere
godheid voor ons
allen. De ‘‘centraal
staande‘‘ patienten,
clienten, bewoners
worden ronduit in
de steek gelaten
en elke dag lijden
duizenden en
duizenden mensen
nodeloos en dat
schijnt niemand te
deren w

Het gaat in deze
vragen nergens
over het feit dat
degene die zorg
nodig heeft ook
inzicht heeft in het
feit dat zorg nodig
is.Ik ben
mantelzorger voor
een persoon met
psychiatrische en
fysieke
aandoeningen.
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Ik ben wel in
Indonesië geboren,
maar uit
Nederlandse
ouders, dus heb
geen Indische
achtergrond.

Deze vragenlijst
biedt niets nieuws.
Het zijn vragen
vanuit de
overtuigingen en
aannames die het
beleid bepalen.
Ontzettend jammer
dat er niet meer out
of the box gedacht
wordt. En heel
jammer dat
mantelzorgers als
pion in de zorg
gezien worden en
niet als mensen die
het vaak
ontzettend zwaar
hebben. Zeker als
je voor je partner
met dementie
zorgt.

Iemand die met je
meekijkt naar
mogelijkheden van
extra handen daar
heb ik als
mantelzorger
behoefte aan

zo veel om aan te
geven, een
huisarts die 7 lange
jaren,
parkinsonisme, 8e
overlevingsjaar,
niet naar haar
omkijkt, oh ja, sneu
z on gebroken
heupje, ze ligt op
apengapen,
hoesten , longen,
en niets meer goed
of in orde,ligt
overdag dubbel en
s nacht nog meer,
nog peultjes zorg
dames en heren?
Schaam U! r v d
velde 75, net als
mijn bijna
opgegeven
patiente, nou ja , al
jaren,
jwepost@cs.com

Het is zwaar om
mantelzorger te
zijn voor een
hoogbejaard
iemand als je zelf
bejaard bent.

Ik vind dat
migranten ouderen
de waardering in
zorg en
levenseinde
moeten krijgen. Zij
hebben zo veel
gedaan voor ons
land en
sameleving. Nu is
het tijd dat zij die
waardering krijgen.
Gepaste zorg, in
de eigen taal, met
eigen eten,
waarden en
normen. Zonder
zorgen te maken
over de kosten.
Respect voir wat zij
voor ons hebben
gedaan! Dit is op
zijn minst wat de
overheid kan
beteken , naast de
problemen van
migratie en die zij
nig steeds ervaren.

Zorgpersoneel
moet er niet vanuit
gaan dat een
mantelzorger wel
even alles oplost
omdat hun te
weinig personeel
hebben.

Ik ben
mantelzorger voor
mijn echtgenoot
met mechanische
hartklep,
parkinson,
nierziekte, hoge
bloeddruk,
diabetes. Terwijl ik
zelf darmkanker
stadium 3 heb een
artrose. Mantelzorg
is gewoon eigenijk
teveel voor mij.
Maar in Nederland
heb je geen keuze.

Vreemde
beperkende
vragen. Mantelzorg
kies je niet voor, je
krijgt het er zomaar
bij. De laatste jaren
is mantelzorg
loodzwaar
geworden door de
ontoereikende
zorg. Ik maak me
grote zorgen voor
de toekomst. Niet
voor mezelf, maar
voor iedereen die
ouder wordt met
gebreken zowel
lichamelijk als
geestelijk. Met ons
allen houden we
mensen in leven
die lichamelijk of
geestelijk al
gestorven zijn.

Mantelzorg is
vrijwilligerswerkVrij
willigerswerk is
onbetaald
werkIemand die
gratis werkt, steelt
een betaalde baan,
van iemand die
werkeloos is en
een uitkering
krijgt.Ik ben mijn
leven lang tegen
vrijwilligerswerk
geweest en dat
ben ik
nogsteeds.Helaas
is de AWBZ pot
afgeschaft, terwijl
hj nog vol met,
door onszelf
ingelegd geld en
leeggeroofd.De
gemeenten moeten
nu alle dingen, die
voorheen betaald
werden uit de
AWBZ pot, zelf
ophoesten voor
hun
inwoners.Logisch
dat er zo min
mogelijk hulp.ge

Zeer vreemde
vragen waar ik
niets mee kan

Het is stuitend dat
beleidsmakers
"gemakkelijk"
steeds meer werk
op het bordje van
een mantelzorger
schuift vanwege de
problemen die men
zelf heeft gemaakt
door bezuinigingen
in de zorg
(breedste zin van
het woord).
Regeren is nog
steeds vooruitzien:
we worden ouder,
moeten langer
thuis wonen,
krijgen amper
(toegankelijke) hulp
bij aanpassingen
aan de woning,
hebben te kampen
met een kleiner en
ouder worden
wordend netwerk,
hebben te maken
met  afbrokkelende
financiën, moeten
maar zien waar we
e
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dat er voor
zelfstandige
ouderen in de
laatste fase van
hun leven totaal
geen hulp meer is.
Dus de
mantelzorger/vrien
d, moet het
allemaal
opknappen daar ze
zelf niets meer kan,
een loodzwaar
gebeuren als je 75
jaar bent net als zij.
Wij hebben dat
item al lang
geleden
opgegeven. Twee
zwaar
afgestudeerde
dochters die vrijwel
nooit naar haar
omkijken en op het
vinkentouw zitten
ter erving.... Verder
geen boyscouts in
zicht om nog enig
soelaas te bieden,
waar blijft de tijd
toch in de
eindlevensstr

het is onduidelijk
wat mantelzorg
is/waar u vanuit
gaat! Dat
beïnvloedt de
uitkomsten.
Hoeveel
zorg/hulp/onderste
uning, hoe lang?

ik verzorg mijn man
24 uur per dag
heeft cva gehad is
eenzijdig verlamd
kan klein stukje
lopenin huis met
stok naar toilet
wordt 2 keer per
week gedoucht
zelf bekend met
evenwichtstoring
mag niet zonder
rolater buiten lopen
de zorgboog in
deurne zijn mijn
steun pilaren  als
die er niet waren
konden wij niet
thuis wonen  ik
verzorg mijn
partner  zelf
wassen op bed
2keer per dag plus
huid
wondverzorging
mag aangeven bij
de zorg als de hulp
meer nodig is  dit
zijn de
kanjers.wmo
huishoudelijkhul

Nu GGZ onder
WLZ valt, is helaas
niet wettelijke
vastgelegd dat elke
patiënt een
contactpersoon
moet hebben
(zoals bij de
verpleeghuiszorg
heel
vanzelfsprekend
is). Ik loop tegen
het feit aan, dat
zorginstelling
begeleid wonen
WLZ heeft
aangevraagd, maar
de zorgindicatie
niet wil delen met
de (enige)
contactpersoon uit
de familie. Ribw
heeft medio 2020 -
namens mijn zus -
een brief
opgesteld, waartoe
de patiënt zelf nooit
in staat zou zijn de
inhoud te
formuleren en
waarvan de patiënt
de gevolge

Ben mantelzorger
vanaf 2010. 8 jaar
thuis en nu zit mijn
partner in een
zorginstelling (4
jaar inmiddels).
Dan houdt het
mantelzorgen echt
niet op. Je leven
blijft in het teken
staan van zorgen.
Kom er dagelijks
en moet er helaas
vaak boven op
zitten, zodat hij de
juiste zorg
ontvangt. Omdat ik
dagelijks kom, lukt
dat ook meestal.
Heb een goed
contact met de
vaste verzorgers
gelukkig. Zzp’ers
etc. ben ik niet
altijd blij mee.

Het gaat vaak over
ouderen ook nu
weer. Er zijn ook
andere groepen
mantelzorgers die
jonger zijn.
Bprobeet met dit
soort vragenlijsten
ook daar de vragen
op af te stemmen.
Daarnaast is er
een groot verschil
tussen
mantelzorgers.
Mantelzorgers die
24 uur per dag
iedere dag
mantelzorger zijn
of een zoon
dochter die af en
toe naar zijn
ouders gaat en
vervolgens weer
naar huis gaat. Ik
ben zelfs mijn baan
verloren omdat ik
geen zorgverlof
meer kon krijgen
volgens de cao.
Achteraf nu toch
blij dankzi

Jullie gaan er van
uit dat iedereen
familie of vrienden
heeft Deze man
heeft echt niets

Er wordt in eerdere
vragen gesproken
over familie maar
er is niet altijd
familie…

Ook als de
diegenen die zorg
ontvangt niet wil
verhuizen,
veranderen van
zorg en of hulp.
Dan moeten de
instanties in aktie
komen

Zorg dat het elke
dag de moeite
waard is beter elke
dag een glimlag
dan elke maand
een schaterlag.

Zoals al eerder
gemeld vind ik het
schandalig dat
mantelzorg nodig is
in Nederland. Zorg
dat dit werk door
professionals die
daar dan ook naar
betaald worden,
gedaan wordt. Ik
wil niet meemaken
dat ik zelf bv door
mijn buurvrouw
naar het toilet
begeleidt moet
worden.  Met beter
loon en minder
werkdruk zijn er
genoeg mensen
die dit willen en
kunnen, maar met
minder werktijd
elders meer
verdienen is de
keuze gauw
gemaakt.

schandalig dat er
zo gekort wordt op
de zorg en er
weinig waardering
is voor mensen in
de zorg. Verder
stijgen de prijzen
van de
zorgverzekering en
wordt de kwaliteit
van dienstverlening
in Nederland
steeds minder. Ook
vind ik de
zorgverzekeraar te
machtig worden
en werkt het
marktmechanisme
niet met alle
gevolgen van dien.
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Ik vraag mij af of er
wel voldoende
mantelzorgers
zullen zijn in de
toekomst, mensen
moeten steeds
langer doorwerken
en moeten ook nog
op kleinkinderen
passen omdat er
niet voldoende
kinderopvang is.
Mede door de
afname van
zorgpersoneel
maak ik mij ernstig
zorgen over onze
verzorgingsstaat.
Bezuinigingen in
de afgelopen jaren
zijn hier volgens
mij ook voor een
groot gedeelte
debet aan.

De vragen die
gesyeld worden
hebben alleen
betrekking op de
zorg aan de
persoon en de
mantelzorg. Wat ik
mis is de wijze
waarop de zorg in
Nederland
georganiseerd is.
De
verantwoordelijken,
genmeente en
andere instellingen,
die
ookverantwoordelij
k zijn om de wet uit
te voeren, geven
vaak niet thuis of
doen er maanden
over eer je
antwoord krijgt. Ik
zit in zo‘n situatie
en dat maakt
mantelzorg zwaar.
Nederland is geen
land waar mensen
voor elkaar zorgen.
In Nederland wordt
er voor je gezorgd
en d

Zorg voor
onderlinge
ontmoetingsmogelij
kheden van
mantelzorgers

mijn moeder kan
nu weinig hulp
krijgen omdat mijn
zus en man en
zoon daar
inmiddels 2 jaar
tijdelijk bij inwonen.
Maar ze willen
helemaal geen
hulp bieden. Wat
overblijft is een
heel schrijnende
situatie

Wordt zelf ook
ouder met de
nodige
ongemakken.
Vraag me af hoe
het met de jaren
verder moet.

Voor de sociaal
laagste inkomens
gelden diverse
subsidies voor bv.
zorgkosten enz.
Maar eer je dat
voor elkaar hebt
moet je zeer goed
wezen op de
computer en of
zeer goed in
administratie. Want
hier moesten al
deze dingen
allemaal met
dossier in natura
aangeleverd
worden, bij veel
verschillende
loketten enz. Een
eindeloos verhaal.
I.p.v. een loket
waar je een keer
een vrijbrief
ontvangt voor al
deze loketten en
aanvragen.Dit alles
met het vele
mantelzorger
ziekenhuis en
artsen
administratie ople

Ik vond niet alle
stellingen helemaal
duidelijk en kon op
een gegeven
moment niet door,
alleen door bij de
laatste vraag een
ander antwoord in
te vullen. Mijn
moeder zit in een
verpleeghuis,
maar de vraag
stellingen leken
vooral op
thuiswonende
gericht

mijn partner wil niet
naar een
verzorgingstehuis.
daar mis ik een
vraag over wat wilt
de verzorgende.

ik zorg voor
vervoer naar het
ziekenhuis

Verander de
mentaliteit van ‘Als
je ouder wordt dan
ga je naar een
verpleeghuis of zo‘
in ‘als wij en onze
naasten ouder
worden hoe
regelen we dan
deze zorg‘?‘

De wens van
diegene die zorg
ontvangt speelt
enorm mee en is
alles bepalend in
de hoeveelheid
zorg, de keuze
welke zorg wel/niet
en de keuze in
mensen die de
zorg verlenen.
Mensen die zorg
ontvangen willen
niet de controle
verliezen en zelf
daarin de regie
blijven voeren
(m.u.v. geestelijke
zorg), niet de
mantelzorger is
bepalend of kan
beslissingen
nemen, daar werd
niet naar gevraagd.
Even de deur
uitgaan, dagje weg,
korte/langere tijd ‘s
nachts weg zijn is
onmogelijk als
mantelzorger. Ik
zie o

Heb ik eerder al
gezegd.De
enquete is slecht
opgezet.Vraag
eerst eens of ier
iemand anders
beschikbaar is.Wij
hebben helemaal
geen familie en ik
mantelzorg al mijn
hele leven dus
vrienden heb ik ook
niet.
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