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Mantelzorgers nemen deze zomer taken van
thuiszorg over
Met het verwachte personeelstekort in de zorg tijdens de zomer, wordt de druk
op mantelzorgers extra groot. In een periode dat iedereen tot rust kan komen, is
het de verwachting dat mantelzorgers taken van de thuiszorg gaan overnemen.
Dit zorgt voor extra druk, meer ongerustheid en minder vakantie voor de
mantelzorger. Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer over de
personeelstekorten in de zorg.
Uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL blijkt het minder
ontvangen van verpleging en verzorging voor de zorgvrager, όόk van invloed is op de
mantelzorger. Van de groep mantelzorgers die zorgt voor een naaste die ook thuiszorg
ontvangt, zegt bijna de helft dat reeds is aangekondigd of te voorzien dat als gevolg van
personeelstekort er minder professionele zorg zal worden gegeven gedurende de
vakantieperiode. Voor 75% van hen betekent dit dat ze zelf meer zorg moeten gaan
geven. Niet alleen professionals in de zorg hebben binnen nu en een paar weken vakantie,
ook familie en vrienden van mantelzorgers - waar zij vaak op kunnen terugvallen – hebben
vakantie.
Uit het mantelzorgpanel blijkt tevens dat bij 47% van de mantelzorgers de ongerustheid
toe neemt over hoe het gaat met de zorgvrager en voor 36% betekent het ook dat de
mantelzorger zelf niet met vakantie kan. Slechts 3% van de mantelzorgers geeft aan dat
minder verpleging en verzorging voor hun naaste geen gevolgen heeft voor henzelf.
Minder was- en douchebeurten
Uit de peiling blijkt dat 71% van de mantelzorgers die voorzien dat minder verpleging en
verzorging zal worden gegeven, verwacht dat er meer wisselingen zijn in de
thuiszorgmedewerkers die langskomen (71%) én dat er meer wisselingen zijn in de tijden
(61%) waarop iemand langskomt. Mantelzorgers weten of voorzien ook dat was- en
douchebeurten deze zomer zullen wegvallen (45%) en dat er minder hulp is bij het aanen uitkleden (29%). De zorgvrager wordt hiermee extra afhankelijk van wie hem dan komt
helpen en de mantelzorger zal op zijn beurt weinig keus voelen en toch een tandje harder
gaan lopen. Op het gebied van het huishouden en/of begeleiding weet of verwacht 63%
van de mantelzorgers dat deze hulp minder wordt geleverd deze zomer.
Geen vakantie voor de mantelzorger
Al eerder berichtte MantelzorgNL – samen met vrouwenmerk Margriet - dat mantelzorgers
er lastig een weekje tussenuit kunnen omdat er weinig vervangende zorg mogelijk is. “Als
je als mantelzorger zelfs niet kunt rekenen op de hulp waarvoor de zorgvrager een
indicatie heeft, dan betekent dat dus niet even gas terug nemen tijdens de zomer maar
een behoorlijk tandje erbij. Terwijl er gewoon een indicatie is voor zorg”, aldus Liesbeth
Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL.
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Nationaal Mantelzorgpanel
In juni 2019 is een vragenlijst uitgezet onder het Nationaal Mantelzorgpanel met als onderwerp
‘Personeelstekort in thuiszorg’. De peiling werd ingevuld door 379 respondenten. Met het Nationaal
Mantelzorgpanel wil MantelzorgNL behoeften en meningen van mantelzorgers over actuele
vraagstukken in kaart brengen. Het panel wordt meerdere keren per jaar bevraagd. Kijk voor de
uitkomsten van dit panel op www.mantelzorg.nl/thuiszorg. Voor resultaten van eerdere peilingen
verwijzen wij naar: www.mantelzorg.nl/resultaten
MantelzorgNL
MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers richt zich samen met haar ruim 300
regionale en lokale lidorganisaties op ondersteuning van, voor en met mantelzorgers
(www.mantelzorg.nl).
De feiten over mantelzorg
Wat is mantelzorg:
alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving






1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2016 mantelzorg (circa 4,4 miljoen mantelzorgers)
750.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer
dan 8 uur per week) hulp
8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (380.000 mantelzorgers)
Ongeveer vijf of op de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

