
“Ans is in de laatste fase van haar leven. De 
kanker zit in bijna al haar botten. Ze krijgt wel 
chemo, maar dat is om haar leven te rekken. 
We hebben altijd een fijn leven gehad. We 
werkten allebei en konden doen wat we wilden. 
De taakverdeling was heel cliché. Zij deed het 
huishouden, ik de mannenklussen. Een jaar 
nadat ze in 2007 borstkanker kreeg, stortte ik 
in. Ik kon de  veranderingen in ons leven niet 
aan. Ik kreeg overal pijn, puur psychisch. Het 
lukte me niet om alle ballen hoog te houden. Ik 
heb een drukke baan als technisch ingenieur, 
daarnaast moest ik thuis een gezin draaiende 
houden. Ik ben naar een psycholoog gegaan 
bij wie ik heb geleerd om te praten. Ik heb 
rigoureuze besluiten genomen. Ik speelde in 
een band als slagwerker, maar daar ben ik 
mee gestopt. Ik wandelde graag samen met 
een maat, maar nu ga ik alleen. Dan kan ik 
 tenminste gaan als het mij uitkomt. Ik geef veel 
dingen op ten koste van mezelf, maar anders 
is het niet te doen. Sowieso is het niet te doen. 
Ik slaap maximaal zeven uur per nacht, zit om 
zeven uur ’s morgens achter mijn bureau, ben 
om één uur thuis om de lunch te verzorgen  
en werk daarna nog twee uur thuis. Daarna 
wachten het huishouden, boodschappen, de 
zorg voor mijn vrouw, de vadertaken en ga zo 
maar door. We hebben maar recht op drie uur 
huishoudelijke hulp per week. Ik sta geregeld 
om elf uur ’s avonds nog te stofzuigen. Maar  
ik hou het vol. Ik moet wel. Ik hou van mijn 
vrouw. Ik moet er niet aan denken dat ze er 
niet meer is. Dus doe ik wat ik kan.”

De vrouw van Teun  
van Oorsouw (1958) 

heeft uitgezaaide 
borstkanker.  

Haar linker heup is 
geamputeerd, ze is 

bedlegerig en heeft 
veel zorg nodig.  

Ze hebben een 
 volwassen zoon en 

een dochter.

‘Het is eigenlijk niet te doen’

Zorgen 
morgen 

voor de dag van

Mantelzorgers zorgen vrijwillig voor een ander. 
Soms uit liefde, soms tegen wil en dank.  
Het is meer dan een beetje helpen: het is ook 
wijs zien te worden uit een wirwar van regels – 
die per 1 januari nog gaan veranderen ook. 
Zin maakt u wegwijs, voor zover mogelijk.

tekst: Deborah Ligtenberg.beeLD: JacqueLine De haas
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De gemeente  
zoekt voortaan 
eerst uit wat  
de zorgvrager  
en mantelzorger 
zelf kunnen doen

“Mama is de baas. Dat is mijn hele leven al zo. Ze is een 
zorgzame, sterke en aanwezige vrouw. Dat veranderde 
toen ze tien jaar geleden depressief werd. Ik ben de oudste 
van vijf kinderen, voelde me verantwoordelijk en woon 
bovendien onder haar. En ze was mijn beste vriendin. Ik 
deed de boodschappen, zorgde dat ze at en haar medicij-
nen nam, deed de administratie en reed haar naar dokters-
afspraken. Ik ben parttime gaan werken om meer voor haar 
te kunnen zorgen. Afgelopen Pasen barstte de bom. Ze 
verweet al haar kinderen dat ze te weinig aandacht voor 
haar hadden. Ik klapte dicht. Haar boosheid en het nooit 
goed genoeg kunnen doen, ik trok het niet meer. Later 
bleek dat ze haar antidepressiva niet meer slikte en bijna 
niet meer at, wat heel slecht is als je ook nog diabetes 
hebt. Ze kreeg een hypo en schrok daar enorm van. De 
dood kwam opeens heel dichtbij. Dit deed haar realiseren 
dat ze wilde leven. Nu eet ze weer, neemt haar medicijnen 
en gaat naar een psycholoog. Ze wordt steeds meer die 
sterke rots waar ik op kan terugvallen. Ik ben trots dat ze 
haar problemen aanpakt. Nu hou ik meer afstand. Ik kan 
mijn moeder niet gelukkig maken, dat moet ze zelf doen. 
Dit kan ik nu hardop zeggen, zonder me er schuldig over  
te voelen. Met mijn broers en zus hebben we de taken 
 eerlijker verdeeld. Daardoor blijft er veel meer tijd over om 
weer gewoon moeder en dochter te zijn. En dat maakt ons 
allebei veel gelukkiger.”

‘ik kan mijn moeder 
   niet gelukkig maken’ 

Maaltie Ramcharan 
(1967) zorgt voor 

haar moeder  
die depressief is.  

Ze werkt vijftien uur  
als docent, is 

gescheiden en heeft 
een volwassen 

dochter en zoon.

50%van de mantelzorgers is overbelast
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Thuis blijven wonen
De huidige AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten) vergoedt langdurige zorg voor 
mensen met een beperking door een handi-
cap, chronische ziekte of ouderdom. Per 1 
januari 2015 wordt de AWBZ omgevormd tot 
de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierin wordt 
de zorg geregeld voor mensen die niet meer 
thuis kunnen wonen. Mensen die langdurige 
zorg nodig hebben, kunnen eventueel thuis 
blijven wonen en zorg krijgen uit de Wlz. Dit 
kan in de vorm een PGB. 

Met de gemeente aan de keukentafel
Extramurale begeleiding, zoals dagopvang, 
respijtzorg en begeleid wonen, vallen vanaf 
het nieuwe jaar onder de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo). Deze verandert 
ook. Eerst wat meer informatie over de Wmo: 
deze regelt dat mensen met een beperking 
de voorzieningen, hulp en ondersteuning 
krijgen die ze nodig hebben. Zoals huishou-
delijke hulp, dagbesteding, hulpmiddelen 
en aanpassingen aan een woning. Dit blijft 
zo, maar per 1 januari zijn gemeenten recht-
streeks verantwoordelijk voor het grootste 
deel van de zorginkoop die onder de Wmo 
valt. Als iemand hulp aanvraagt via de Wmo, 
zoekt de gemeente voortaan eerst uit wat de 
zorgvrager en de mantelzorger zelf kunnen 
doen. Vervolgens kijkt een consulent van de 
gemeente tijdens het zogenaamde ‘keuken-
tafelgesprek’ of en welke hulp er vanuit de 
professionele zorg nodig is. Dit gesprek 
wordt meestal bij mensen thuis gevoerd. 
Gemeenten mogen aan de zorgvrager een 
eigen bijdrage vragen voor de ondersteuning 

hoe LangDurige zorg veranDert
die hij krijgt. Deze is afhankelijk van de 
 leeftijd, inkomen en vermogen van de 
 zorgvrager. Het CAK int de eigen bijdrage.

Geen taxipas meer?
Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo, 
Landelijke vereniging voor mantelzorg en 
vrijwilligerszorg: “Dingen waar mensen in 
de oude situatie gewoon recht op hadden, 
zoals een taxipas of een scootmobiel,  
krijg je nu niet zomaar meer. De extra taken 
waar gemeenten mee te maken krijgen  
gaan gepaard met een bezuiniging van  
40 procent. Deze korting geldt onder  
meer voor dagbesteding en logeerhuizen. 
Als zorgvragers niet of minder naar de dag-
besteding kunnen, krijgen mantelzorgers 
minder ademruimte. Ik ben bang dat mantel-
zorgers nog zwaarder belast gaan worden. 
Daarnaast zal het meer tijd en moeite 
 kosten om een voorziening toegekend te 
krijgen. Dat kost veel energie, die ze al zo 
hard nodig hebben voor hun taken.” 5 misverstanden  

over de nieuwe 
Wmo 
Kijk voor de grootste 
misverstanden over de 
nieuwe Wet maatschap-
pelijke ondersteuning  
op Zin.nl/mantelzorg.
Daar gaat Liesbeth 
Hoogendijk, directeur 
van Mezzo, nog wat  
dieper in op de vraag 
waarom zij vreest dat 
mantelzorgers per  
1 januari zwaarder  
worden belast.

Verklarende 
afkortingenlijst
AWBZ: Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten
CAK: Centraal 
Administratiekantoor
CIZ: Centrum indicatie- 
stelling zorg
PGB: Persoonsgebonden 
Budget
Wlz: Wet langdurige zorg
Wmo: Wet maatschappe-
lijke ondersteuning 
Zvw: Zorgverzekeringswet 

Persoonlijke zorg
Mantelzorgers zorgen zeer intensief en 
onbetaald voor een chronisch zieke, 
ge handicapte of hulpbehoevende. Een 
partner, ouder, kind of ander familie lid, 
of vriend. Zij geven zorg omdat ze een 
persoonlijke band hebben met degene 
voor wie ze dit doen. Nederland heeft 3,5 
miljoen volwassen mantelzorgers. Hier-
van geeft 2,6 miljoen meer dan acht uur 
per week en/of langer dan drie maanden 
hulp. 1,1 miljoen mantelzorgers zorgen langdurig en inten-
sief voor een ander. Bijna de helft van de mantelzorgers is 
tussen de 45 en 65 jaar. 

Werken en de zorg 
Van de mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar heeft 71% 
naast de zorgtaken een betaalde baan. Zij leveren veel 
vrije tijd in. Toch neemt maar 1% van de werknemers kort 
of lang verlof op. Tegen de tijd dat werkende mantelzorgers 

minder of flexibeler willen gaan werken, zijn 
ze vaak al te zwaar belast.

PGB
Mensen die door ziekte, handicap of hun 
hoge leeftijd zorg nodig hebben, kunnen 
met een Persoonsgebonden Budget (PGB) 
zorg inkopen. Ze mogen dan zelf hun hulp-
verleners kiezen. Dit kan een mantelzorger 
zijn. Deze moet wel de mantelzorg verlenen 
waarvoor het PGB is toegekend. Er moet een 

contract worden opgesteld om alles vast te leggen. 

ZVW
Nieuw per 1 januari 2015: in de Zorgverzekeringswet  
(Zvw) is voortaan onder meer de persoonlijke verzorging, 
palliatieve zorg en behandeling thuis geregeld. De wijk-
verpleging speelt hierin een belangrijke rol. Zij stel de 
indicatie of er zorg aan huis nodig is. De kosten worden 
vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor wie zorgen 
mantelzorgers?
40% ouder of schoonouder
18% partner
10,3% (volwassen) kind 
15% ander familielid 
16,7% vrienden, kennissen, 
collega’s of buren 

109108



G
ez

on
d

zo
rg

‘ik kan nooit tegen Hem 
 Zeggen: ‘vandaag even niet’’
Trudy van den Berge 
(1952) werkt twintig 

uur als medisch 
secretaresse en  

 verzorgt daarnaast 
haar man Felix, die 

na een beroerte 
halfzijdig verlamd is 

en niet meer kan 
praten. Ze hebben 

een zoon en een 
dochter.

“Doe niet zo raar, zei ik nog toen Felix vreemd 
begon te praten. Alsof hij dronken was. Hij 
hield wel van een grapje en ik dacht dat hij me 
in de maling nam. Kort daarna raakte hij 
 buiten bewustzijn. Er zat een bloedprop in zijn 
hersenen waardoor hij een beroerte kreeg. Het 
is nu tien jaar geleden dat ons leven volledig 
veranderde. Felix is aan de rechterkant verlamd 
en kan niet meer lezen, schrijven en misschien 
wel het ergste, niet meer praten. Hij zit in een 
rolstoel, maar kan met veel moeite tien meter 
lopen met een stok. ’s Morgens komt er een 
verzorger om hem te douchen en aan te kleden 
en ’s avonds om hem klaar te maken voor de 
nacht, maar verder doe ik alles. Thuiszorg is 
noodzakelijk, maar het is een inbreuk op mijn 
privacy. Al elf jaar lang komen er elke dag 
andere mensen over de vloer. Dat went nooit.  
Net zoals ik nooit tegen mijn man kan zeggen 
‘vandaag maar niet’, of ‘doe het nu maar even 
zelf’. De kinderen willen best helpen, maar die 
hebben allebei een gezin. Ik wil ze er niet te 
veel mee lastig vallen. Ik vind het verschrikke-
lijk dat ons huwelijk zoals het was voorbij is. 
Hij doet zijn best en we hebben plezier met 
elkaar, maar ik mis een schouder om tegenaan 
te leunen. Ik mis de goede gesprekken, intimi-
teit en seksualiteit. Ik mis mijn man. Ik vecht 
ertegen, maar toch ben ik van echtgenote een 
beetje verpleegkundige geworden. Overdag 
gaat hij naar de dagbesteding, maar daarna 
ben ik er om hem te helpen. ’s Nachts luister ik 
altijd met een half oor of het wel goed met 
hem gaat. Of hij niet valt onderweg naar de 
wc. Mantelzorg is er áltijd. Dat maakt het heel 
zwaar.”

Op het werk: 
• Zorg dat ze op het 
werk van de thuissitu-
atie weten. Hierdoor 
 ontstaat begrip
• Maak gebruik van 
 verlofregelingen
• Onderzoek of het 
mogelijk is om werk-
tijden aan te passen, 
thuis te werken en 
overuren te sparen
Werkenmantelzorg.nl

8 tips om zorg 
te verlichten
1 Neem elke dag de 
tijd om te ontspannen
2 Kijk naar mogelijkhe-
den voor vervangende 
mantelzorg
3 Voorkom fysieke 
overbelasting. Zijn er 
hulpmiddelen om de 
zorg te verlichten?
4 Vraag persoonlijke 
verzorging aan bij de 
verzekeraar
5 Vraag huishoudelijke 
hulp aan bij het Wmo-
loket van de gemeente
6 Betrek familie en 
 vrienden bij zorgtaken
7 Maak een noodplan 
voor als er iets 
 onverwachts gebeurt
8 Geluk zit in kleine 
dingen. Doe daarom 
geregeld iets leuks 
samen! Dit haalt jullie 
even uit de vaste rol-
verdeling.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
ondersteuning van mantelzorgers. Als 
 mantelzorger is het dus belangrijk om niet 
alleen mee te denken met de zorgvrager, 
maar ook bij jezelf te rade te gaan of je de 
zorg kunt volhouden. Geef dit tijdig aan!

Maatwerk, maar hoe?
Roos Scherpenzeel, coördinator bij 
Expertisecentrum Mantelzorg, landelijk 
 kenniscentrum op het gebied van mantel-
zorgondersteuning: “Ik denk dat de nieuwe 
inrichting van de zorg ook voordelen heeft. 
Na 1 januari gaat de gemeente uit van het 
leveren van maatwerk. Daarvoor is een 
 keukentafelgesprek heel belangrijk. Hierin 
wordt gekeken naar wat iemand nodig heeft. 
Als er onvoldoende zorg of ondersteuning 
aanwezig is, kan de zorgvrager in aanmer-
king komen voor een PGB waarmee iemand 
zijn zorg en ondersteuning zelf kan inrichten. 
Als hij de buren nauwelijks kent, hoeft hij 
echt niet bij ze aan te bellen voor hulp. Het 
 lastige is dat gemeenten weinig tijd hebben 
gehad om deze omslag voor te bereiden.  
Hoe richten zij de zorg zo in dat vrijwilligers-
organisaties, professionele zorgverleners, 
mantelzorgers en zorgvragers kunnen 
samenwerken?”

Respijtzorg
Mantelzorgers hebben de mogelijkheid hun 
zorgtaken tijdelijk aan een beroepskracht of 
vrijwilliger over te laten. Deze respijtzorg 
door beroepskrachten kan zowel in een 
instelling als bij mensen thuis plaatsvinden. 
Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, 
zorgboerderijen en professionele zorg thuis. 
Hiervoor kunnen mantelzorgers terecht bij 
organisaties voor vrijwillige thuishulp. 
Vervanging van een mantelzorger die op 
vakantie gaat, wordt geleverd door vrijwilli-
gers van Handen-in-Huis. Kijk voor meer 
informatie op Mezzo.nl of Handeninhuis.nl. 
Op Respijtwijzer.nl staat naast informatie  
over respijtzorg ook het aanbod van respijt-
voorzieningen in Nederland. Sommige 
 ziektekostenverzekeraars vergoeden 
bepaalde vormen van respijtzorg helemaal 
of gedeeltelijk. Zo wordt soms bij zorghotels 
maar een deel door de verzekeraar betaald. 
Vergoeding door de AWBZ/Wlz of PGB is 
soms ook mogelijk. Meer over de vergoeding 
van respijtzorg leest u op Respijtzorg.nl.

Overbelast?
Heeft een mantelzorger zijn werk moeten 
aanpassen aan de mantelzorg? Kost het 
 helpen van de ander nogal wat moeite en 
tijd? Is het lichamelijk zwaar en wordt hij 
behoorlijk door de mantelzorg in beslag 
genomen? Dan is de kans groot dat hij 
 overbelast is. Uit onderzoek van het Sociaal 
Cultureel Planbureau bleek dat 450.000 
mantelzorgers zwaar of overbelast zijn.  
Op Mezzo.nl kunnen mantelzorgers met  
de mantelzorgtest nagaan in hoeverre ze 
overbelast zijn.

vraag huLp

‘Als je de buren  
nauwelijks kent, 
hoef je echt niet  
bij ze aan te bellen 
voor hulp’

71%van de mantelzorgers heeft een baan
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Geen compliment meer
Gemiddeld hebben mantelzorgers per jaar € 1100 aan extra 
kosten, zoals reis- en telefoonkosten. Om hieraan tegemoet 
te komen is er tot 1 januari nog het mantelzorgcompliment. 
Een zorgvrager kan zijn mantelzorger voordragen voor een 
vergoeding van maximaal € 200 per jaar. Hiervoor heeft 
hij wel een indicatie van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) nodig. Het mantelzorgcompliment kan worden 
aangevraagd bij het CIZ, maar wees er snel bij, want het 
verdwijnt in 2015. Reden: de overheid legt de waardering 
en erkenning van mantelzorgers bij de gemeente neer. Zij 
worden verantwoordelijk voor het waarderen en erkennen 
van mantelzorgers. Als een mantelzorger kosten maakt om 
de zorg goed te kunnen doen, kan hij deze niet aftrekken 
voor de belasting. De zorgvrager kan wel proberen om ze 
op te voeren als buitengewone lasten in zijn of haar belas-
tingopgave. Reiskosten voor ziekenbezoek kunnen onder 
bepaalde voorwaarden worden afgetrokken als specifieke 
zorgkosten. De Belastingdienst weet hier alles van.

Financiële vragen
Jos Hogendoorn, telefonisch consulent Mantelzorglijn: “De 
meeste vragen gaan over financiën. Als bij een echtpaar 
één van de twee ziek is geworden, zijn ze er meestal in 
inkomen op achteruit gegaan. Vaak willen mensen weten 
voor welke financiële compensatie ze in aanmerking 
komen. De meeste regelingen zijn voor mensen die hulp 
nodig hebben. Als het mantelzorgcompliment straks is 
verdwenen, is er voor mantelzorgers geen tegemoetkoming 
meer. Voor de groep mantelzorgers die het niet breed 
heeft, wordt dit echt een probleem. Daarnaast zijn er ook 
mantelzorgers die het niet eens zozeer om die € 200 per 
jaar gaat. Het is vooral de erkenning die ze zullen missen. 
Dat bedrag is toch een soort blijk van waardering. Die 
 krijgen mantelzorgers vaak veel te weinig.”
De Mantelzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 13 
uur. Telefoon: 0900 20 20 496 (€ 0,10 p/m)

Mantelzorgers die zich moreel 
 verplicht voelen om minder te gaan 
werken, kunnen er maandelijks  
wel ruim € 1100 op achteruit gaan. 
Dit blijkt uit berekeningen van  
het Nibud, in opdracht van de 
 vereniging van Mantelzorgers en 
Vrijwilligerszorg Mezzo, die in sep-
tember werden gepubliceerd. De 
financiële gevolgen zijn het grootst 
voor mantelzorgers die klem zitten 
tussen werk, gezin en de zorg voor 
ouders. Doordat de drempel tot een 
plek in een verpleeghuis erg hoog 
is geworden en vanaf 1 januari op 
huishoudelijke hulp, dagbesteding 
en vervoer wordt gekort, moeten  
zij meer voor hun ouders zorgen. 
Zoals Annelies (1965), getrouwd en 
met twee studerende kinderen. 
Vorige winter werd de reumatische 
aandoening van haar vader zó 
hevig, dat hij veel zorg nodig heeft. 
Annelies besloot een dag minder te 
gaan werken. Omdat de hoeveelheid 
professionele hulp die haar vader 
kan krijgen tegenvalt, gaf ze nog 
een werkdag op. Hierdoor levert ze 
jaarlijks € 10.000 bruto in. Met de 
reiskosten naar haar vader erbij, 
komt ze op een totaal inkomens-
verlies van € 12.500 bruto per jaar.

Meer weten?
Meer lezen over de nieuwe mantel-
zorg? Op Zin.nl/mantelzorg vindt u 
een lijst met (online) adressen waar 
u terecht kunt.

inkomensverLies

‘Het is vooral de erkenning 
die ze zullen missen’m

et
 d

an
k 

aa
n:

 M
ez

zo
, E

xp
er

ti
se

ce
nt

ru
m

 M
an

te
lz

or
g,

 D
e 

Zo
nn

eb
lo

em

112

G
ez

on
d


