Persbericht
Bunnik, 14 september 2016

Mezzo: kabinet, pak te grote regeldruk mantelzorgers
aan
Regeldruk mantelzorgers heeft een economische waarde van 900 miljoen per
jaar
Een volgend kabinet moet het mantelzorgers veel gemakkelijker maken hun
zorgtaken te vervullen. Naast de emotionele belasting zijn zij 3 uur per week
kwijt aan het invullen van formulieren en andere regeltaken, bijvoorbeeld
omdat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Die tijd is dus niet
beschikbaar voor de zorgtaken. Bijna de helft van de mantelzorgers vindt het
uitvoeren van administratie en/of regeltaken lastig of het lukt hun niet goed,
blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel en onder leden van
Mezzo, de belangenvereniging voor mantelzorgers.
Wanneer de drie uur regeldruk per week wordt omgerekend naar het aantal uur per jaar,
het aantal mantelzorgers en het uurtarief dat het Sociaal en Cultureel Planbureau rekent
voor een uur mantelzorg (€9,52), komt de vereniging uit op € 900 miljoen op jaarbasis.
Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: ‘We weten al heel lang dat ‘regeldrukte’ een grote
ergernis is van mantelzorgers. Deze cijfers tonen aan dat er te veel tijd én geld mee is
gemoeid. Als we meer voor elkaar zorgen moeten we faciliteren dat het mantelzorgers zo
makkelijk mogelijk wordt gemaakt.'
Niet zonder risico
Dat de regeldruk onder mantelzorgers niet zonder risico is blijkt ook uit het onderzoek.
In de groep die aangeeft problemen te hebben met het zelf uitvoeren van de
administratie en/of regeltaken, is de overbelasting die zij ervaren, dubbel zo hoog als bij
hen die het wél lukt om de taken te doen. Uiteindelijk moet 1 op de 3 mantelzorgers hulp
van derden inschakelen bij het afhandelen van hun regeltaken.
Eindgebruiker
Nu er weliswaar bij professionals in de zorg wordt gewerkt aan het verminderen van de
regeldruk, mag de mantelzorger niet uit het oog worden verloren, aldus Mezzo. Dit kan
door af te spreken dat alle wetten en regels waarmee mantelzorgers te maken hebben,
vooraf worden getoetst – en zo nodig aangepast – op mantelzorgvriendelijk beleid. Een
volgend kabinet, van welke politieke samenstelling ook, dient zich tot taak te stellen het
verlenen van mantelzorg eenvoudiger te maken door bovengenoemde regeldruk bij de
mantelzorgers zoveel mogelijk weg te nemen. Verder wil Mezzo één plek waar
mantelzorgers terecht kunnen voor alles rond de zorg voor hun naaste.
Administratief gemak
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Als oplossing geeft een op de drie mantelzorgers aan behoefte te hebben aan (meer)
hulp of ondersteuning bij de uitvoering van regeltaken. Hoogendijk: ‘Zolang het systeem
nog zo ver af is van ‘administratief gemak en klantvriendelijkheid’, is het aan het huidige
kabinet om meer geld uit te trekken om mantelzorgers te ondersteunen bij hun
regeltaken.’
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NOOT VOOR DE REDACTIE
Afzender van dit bericht is Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Mezzo: Fleur Kusters persvoorlichter Mezzo, via 06 15 52 54 42 of f.kusters@mezzo.nl
Nationaal Mantelzorgpanel
In oktober 2015 is een vragenlijst uitgezet onder het Nationaal Mantelzorgpanel met als
onderwerp ‘Mantelzorg en regeldruk’. De peiling werd ingevuld door 921 respondenten.
Met het Nationaal Mantelzorgpanel wil Mezzo behoeften en meningen van mantelzorgers
over actuele vraagstukken in kaart brengen. Het panel wordt meerdere keren per jaar
bevraagd. Zie voor meer informatie: www.mezzo.nl/resultaten
De feiten over mantelzorg
Wat is mantelzorg:
alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving






1 op de drie Nederlanders geeft informele hulp (mantelzorg of vrijwillige hulp)
Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 610.000 mensen
langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week
1 op de 10 mantelzorgers is zwaar belast; 1 op de 3 verlies weleens het
geduld
5 op de 6 mantelzorgers heeft betaald werk
1 op de 6 werkenden is mantelzorger

Mezzo
Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers richt zich samen met haar ruim 330
regionale en lokale lidorganisaties op ondersteuning van, voor en met mantelzorgers.
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