
Workshop

Mantelzorger in 
Balans



Programma 

Wat is een Mantelzorger?
Wat zijn positieve en negatieve gevolgen?
Welke ondersteuning is mogelijk?



• Je groeit langzaam in de rol, tot…?

• Het voelt als vanzelfsprekend

• Identificatie met de persoonlijke relatie

• Plicht(gevoel)

Het is niet meer de vraag óf, 
maar wanneer je 
mantelzorger wordt



Mantelzorger = informele
zorg

• Steeds meer mantelzorgers (25%)
• Meestal vrouwen, tussen 45-60jaar
• Overheid/Vergrijzing/Coronacrisis/

Bezuiniging
• Steeds meer belast, moeilijke keuzes

• Met name bij progressieve ziekte als
dementie

• Werkende mantelzorgers+Sandwich generatie = 
extra uitdaging -> Combineren van: 

het zorgen voor ouder(s) <-> kind(eren)
een naaste <-> een baan



Werkende mantelzorgers+Sandwich generatie



Negatieve gevolgen

• Chronische + progressieve ziekte
• Langdurige (jarenlang) intensieve zorg

• Diagnose laat op zich wachten ±3 jaar

• Spanning/onzekerheid -> opluchting/bevestiging

• Nieuwe/complexe problemen
• Veerkracht – flexibiliteit – creativiteit

• Kwetsbaarheid*



Extra uitdaging -> Combineren van: 
het zorgen voor ouder(s) <-> kind(eren)

een naaste <-> een baan



Kwetsbaarheid van de 
mantelzorg

• Jarenlange blootstelling aan stress
• Door constant aan te staan

• 4/10 = tamelijk zwaar belast

• 1/10 = zeer zwaar belast/overbelast

• 4*meer kans op depressie + kwetsbaarheid voor fysieke 
gezondheidsklachten

• Invloed chronische stress -> immuunsysteem



• Filmpje

• https://www.youtube.com/watch?v=ptfWvQbYhB8

https://www.youtube.com/watch?v=ptfWvQbYhB8


Prioriteiten stellen als mantelzorger

https://youtu.be/ptfWvQbYhB8


Hoe bescherm jij jezelf tegen 
overbelasting?

• Bewustwording!

• Je staat constant AAN!
• je bent de hele tijd alert, je kan worden 

gebeld/opgeroepen

• Als een computer waarbij er heel veel 
systemen/kanalen open staan; de trajecten en 
processen verlopen langs elkaar heen
• meer beladen = trager = sneller op

• Begrip en vertrouwen vanuit (net)werk

• Hulp vragen/accepteren
• Er (even) tussenuit, loslaten (glaswater)



•Moet ik dit nu doen?

•Moet ik dit nu doen?

•Moet ik dit nu doen?

•Moet ik dit nu doen?

•Moet ik dit nu doen?



De belasting die door de 
mantelzorger wordt ervaren

• Interactie tussen de kenmerken:
• A - persoon
• B - mantelzorger
• C - omgeving

• A - probleemgedrag

• B - kennis, coping vaardigheden, 
persoonlijkheidskenmerken

• C - sociale steun, begrip, professionele hulp



Positieve gevolgen

• Innerlijke groei
• Confrontatie met moeilijke omstandigheden

• Voldoening

• Gevoel van bekwaamheid (trots)

• In staat iets te geven/terug te doen
• Sociale basisbehoefte

• Gevoel van tevredenheid



Levenspad dementie



Ondersteuning

• Praktische hulp bij regelzaken
• Informatie en voorlichting, over ouder worden, 

mantelzorg, ziektebeelden zoals dementie, 
medicijngebruik en voorzieningen

• Cultuurspecifieke dagopvang en respijtzorg
• Trainingen om zelfredzaamheid te vergroten, 

zoals assertiviteit, communicatieve 
vaardigheden en grenzen aangeven

• Emotionele steun, bijvoorbeeld door 
lotgenotencontact



Heb je nog vragen? Stel ze gerust

Bedankt!



• https://balans.mantelzorg.nl/

• https://www.mantelzorg.nl/

• https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen

• https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/mantelzorg/minidocumentaires-

mantelzorg

• https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/vervangende-zorg

• https://www.mantelzorg.nl/pro/onderwerpen/specifieke-

doelgroepen/mantelzorgers-met-migrantenachtergrond-ondersteunen/

• https://www.werkenmantelzorg.nl/

• https://www.werkenmantelzorg.nl/kennisbank/praatplaat/

• https://www.werkenmantelzorg.nl/tips-tools/

• https://www.youtube.com/watch?v=ptfWvQbYhB8

• info@verkeersbureauzorg.nl

https://protect-de.mimecast.com/s/eNjrC08wZZhr7RZtLMHyU?domain=balans.mantelzorg.nl/
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