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1. Inleiding 
Uit onderzoek blijkt dat de steun en opvang door naasten belangrijk zijn voor het 
welslagen van de behandeling van een patiënt. De naasten, ook wel mantelzorgers 
genoemd, hebben hierdoor een belangrijke rol in het revalidatieproces van patiënten. Het 
zorgen voor een patiënt, die bijvoorbeeld een partner is, is iets waardevols, vaak iets 
vanzelfsprekends, maar brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Om ervoor te 
zorgen dat de mantelzorgers het zorgen voor bijvoorbeeld hun partner zo goed en gezond 
mogelijk kunnen volhouden, is de juiste ondersteuning van belang.  
 
Het LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap heeft in het veld gesignaleerd dat er in 
de revalidatiezorg behoefte is aan meer richtlijnen om mantelzorgers de juiste 
ondersteuning te bieden. Voorbeelden van uitspraken van patiënten zijn: De artsen waren 
vooral gericht op mijn herstel. Terugkijkend vind ik dat ze vaker hadden kunnen vragen 
hoe het met mijn vrouw ging En Ondersteuning voor je partner is er wel, maar je moet er 
wel zelf om vragen. Ook vragen sommige revalidatieartsen zich af of ze de mantelzorgers 
voldoende ondersteuning bieden en informatie geven. Voor het LSR aanleiding om de 
ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers nader te bekijken. 
 

1.1. Aanpak 
Om inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoeften van Mantelzorgers heeft het LSR 
onderzoek gedaan. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld voor mantelzorgers. Deze 
vragenlijst is opgesteld in samenwerking met Movisie en Mezzo. De vragenlijst is 
verspreid onder de cliëntenraden van alle revalidatiecentra in Nederland, onder de 
patiënten van het ALS centrum in Amsterdam en onder het netwerk van Mezzo en 
Movisie. 
Om inzicht te krijgen in het huidige ondersteuningsaanbod heeft het LSR een 
literatuuronderzoek gedaan en gesprekken gevoerd met cliëntenraadsleden, artsen, 
maatschappelijk werkers, Mezzo en Movisie. 
Het LSR heeft de uitkomsten van de vragenlijst geanalyseerd en verwerkt in de algemene 
rapportage. Het ALS centrum Amsterdam heeft aangegeven graag een analyse te wensen 
van de ervaringen en behoeften van mantelzorgers die zorgen voor hun naaste met ALS. 
Het LSR heeft deze uitkomsten geanalyseerd en verwerkt in voorliggende rapportage. 
De uitkomsten van de behoefteraadpleging onder mantelzorgers worden besproken in 
een klankbordgroep. Aan de klankbordgroep nemen cliëntenraadsleden mee van diverse 
revalidatiecentra, oud revalidanten, vertegenwoordigers van het ALS centrum, Mezzo en 
Movisie. De klankbordgroep bedenkt met elkaar of het huidige ondersteuningsaanbod 
voor mantelzorgers moet worden aangepast en zo ja, in welke vorm. Dit rapport wordt nog 
aangevuld met de uitkomsten van de klankbordgroep.  
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1.2. Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de uitkomsten van de behoefteraadpleging onder de mantelzorgers 
in de revalidatiezorg. Het hoofdstuk start met een omschrijving van de respondenten die 
hebben deelgenomen aan de raadpleging. Vervolgens geeft het hoofdstuk inzicht in de 
ondersteuning die de mantelzorgers bieden aan hun naaste. Daarna staat beschreven 
wat de mantelzorgers als belastend ervaren in het verlenen van mantelzorg en waar ze 
graag meer ondersteuning in zouden willen krijgen. Ook laat het hoofdstuk zien welke rol 
het revalidatiecentrum speelt en wat deze mogelijk nog meer zou kunnen betekenen voor 
de mantelzorger. In hoofdstuk 3 trekt het LSR conclusies op basis van de ervaringen en 
behoeften van de mantelzorgers van ALS patiënten.  
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2. Resultaten mantelzorgersraadpleging ALS 
In dit hoofdstuk staan de ervaringen en behoeften van mantelzorgers beschreven die zorg 
verlenen aan hun naaste met ALS. Het hoofdstuk start met een omschrijving van de 
respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. Daarna staat beschreven wat voor 
ondersteuning de respondenten hun naaste geven en hoe ze dit ervaren. Vervolgens 
wordt er ingegaan op het contact met de revalidatiearts/behandelaars en of de 
respondenten meer ondersteuning wensen vanuit het revalidatiecentrum. Het hoofdstuk 
laat ten slotte zien in hoeverre de respondenten op de hoogte zijn van het huidige 
ondersteuningsaanbod en wat hun verdere wensen en behoeften zijn. 

2.1. Algemene gegevens 
De vragenlijst is ingevuld door 11 mantelzorgers. Hieronder staat beschreven welke 
kenmerken deze respondenten hebben. 
 
Wat is uw leeftijd? 
Leeftijd Aantal 
Jonger dan 24 jaar 0 

24 jaar of ouder 11 
 
Het zijn alleen volwassenen van 24 jaar of ouder die de vragenlijst hebben ingevuld. 
 
Bent u man of vrouw? 
Geslacht Aantal 
Man 3 
Vrouw 8 
 
De meerderheid van de respondenten is vrouw. 
 
Hoelang zorgt u al voor uw naaste? 
Periode Aantal 
0 tot 6 maanden 0 
6 maanden tot 1 jaar 2 
1 tot 2 jaar 3 
2 tot 3 jaar 3 

Langer dan 3 jaar 3 
 
De periode dat de respondenten al mantelzorg verlenen aan hun naaste is divers.  
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Welke aandoening heeft uw naaste? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
Aandoening Aantal 
NAH (CVA) 0 

Dwarslaesie 1 
Amputatie 0 
Spierziekte 0 

ALS 11 
Chronische pijn 0 
Hartklachten 1 

Longaandoening 0 
Reuma 0 
Anders 1 
 
Alle respondenten hebben een naaste met ALS. Drie respondenten geven aan dat hun 
naaste ook revalideert voor een andere aandoening. De volgende aandoeningen zijn door 
de respondenten genoemd: Dwarslaesie, Hartklachten en Rugklachten.  
�

Revalideert uw naaste klinisch of poliklinisch? 
Behandeling Aantal 
Klinisch 0 

Poliklinisch 11 
Geen antwoord 0 
 
Alle naasten van de mantelzorgers revalideren poliklinisch.  
 
Wat is uw relatie tot uw naaste? 
Relatie Aantal 
Partner 9 
(Schoon) ouder 0 
Broer/zus 1 

Kind 1 
Ander familielid 0 
Anders 0 
 
De meeste respondenten verlenen mantelzorg voor hun partner.  
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2.2. Soort ondersteuning door mantelzorgers 
Deze paragraaf geeft inzicht in wat voor ondersteuning de mantelzorgers geven aan hun 
naaste. 

2.2.1. Ondersteuning aan naasten 

Welke ondersteuning geeft u uw naaste? Meerdere antwoorden zijn mogelijk 
Ondersteuning Aantal 
Huishoudelijke verzorging (zoals: boodschappen, 
maaltijden bereiden, de was doen, schoonmaak) 

11 

Persoonlijke verzorging (zoals : wassen, kleden, eten, 
verplaatsen) 

6 

Verpleegkundige hulp (zoals: wondverzorging, injecties) 2 
Begeleiding (zoals: hulp bij de organisatie van het 
dagelijkse leven en het organiseren van activiteiten 
buitenhuis) 

5 

Fysieke begeleiding (zoals: aanwezig zijn, met iemand 
meegaan naar bijv. behandeling) 

8 

Vervangende regie over het dagelijkse leven (zoals 
organisatie van het huishouden, maar ook het nakomen 
van verplichtingen waaronder de administratie 

3 

Emotionele ondersteuning (zoals: luisterend oor, 
troosten) 

4 

Anders 15 
 
De respondenten bieden alle bovengenoemde vormen van ondersteuning. Huishoudelijke 
verzorging en fysieke begeleiding worden het meest genoemd.  
Bij de categorie ‘anders’ zijn nog de volgende ondersteuningsvormen genoemd:  

• De communicatie met anderen verloopt via mij  
• Ik help bij het verplaatsen (met transfers). 
• De communicatie en administratie met CIZ, CAK, Zorgkantoren, WMO gemeente 

en het uitzoeken v.d. verschillende regelingen. 
• Ik ben 24 uur per dag zijn handen. 
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2.3. Belasting voor mantelzorger 
Deze paragraaf geeft inzicht in hoe de mantelzorg wordt ervaren door de mantelzorger. 

2.3.1. Mate van belasting 

Hoe ervaart u de belasting van de mantelzorg die u verleent? 

Belasting Ja Nee 

Is uw nachtrust verstoord sinds u mantelzorger bent? 7 4  
Vindt u het ondersteunen van uw naaste lichamelijk 
zwaar? 

7  4  

Voelt u zich beperkt in de andere dingen die u wilt 
doen? 

10  1  

Heeft u uw dagelijkse manier van doen moeten 
aanpassen? 

9 2  

Heeft u uw toekomst plannen moeten wijzigen? 8  3  
Zijn er zaken waar u tijd aan moet besteden, maar 
door de mantelzorgtaken geen tijd voor heeft? 

8  3  

Gedraagt u zich nu emotioneel anders ten opzichte 
van uw naaste waarvoor u zorgt? 

7  4  

Maakt het gedrag van uw naaste u soms van streek? 5  6  
Heeft u uw werk/baan moeten aanpassen aan de 
nieuwe situatie? 

2  9  

Leeft u door de nieuwe situatie onder financiële druk? 3  8  
 
De meeste van bovengenoemde vormen van belasting ervaart tenminste vijf van de 
respondenten ook als belastend. De meeste respondenten geven aan dat ze zich beperkt 
voelen om andere dingen te kunnen doen die ze graag zouden willen doen (10). Verder 
geven relatief veel respondenten aan dat ze zich beperkt voelen in hun dagelijkse manier 
van doen (9), ze hun toekomstplannen moeten wijzigen (8) en er zaken zijn waaraan ze 
tijd moeten besteden, maar door de mantelzorgtaken geen tijd voor hebben (8). 
Acht van de respondenten geven aan niet onder financiële druk te leven, toch is dit bij drie 
respondenten wel het geval. Ook hebben negen van de respondenten hun baan niet 
hoeven aan te passen aan de nieuwe situatie. 
Zeven van de respondenten geeft aan dat de ondersteuning lichamelijk niet zwaar is en 
dat hun nachtrust niet is verstoord. Toch is dit voor de andere vier wel het geval.   
  



 

Ondersteuningsbehoefte Mantelzorgers 
LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap 

9

2.3.2. Ondersteuning bij belasting 

Krijgt u ondersteuning bij de dingen die u als belastend ervaart? 
Antwoord Aantal 
Ja 7 
Nee 3 
Geen behoefte aan 1 
Geen antwoord 0 
 
De ondersteuning voor de dingen die als belastend worden ervaren verschilt. Zeven 
respondenten krijgen al ondersteuning. Zij ontvangen de volgende vormen van 
ondersteuning: 
 
� ZIN: Buurtzorg: Verpleging, persoonlijke verzorging. PGB: Jorg Camphens Thuiszorg: 

individuele begeleiding. AGS-team: arts, verpleegkundige, ergoth., fysioth., 
maatschappelijk werkster, diëtist. Kinderen (2 dochters). Familie van mijn vrouw: één 
‘oppas’middag i.d. week (4 uur). Vrienden: bezoek en soms hulp bij maken drempel 
hulpen, verplaatsen bedden, kleine aanpassingen badkamer. Vrijwilliger: Buddy. 

� Binnenkort thuiszorg voor het opstaan, aankleden en eten. 
� Thuiszorg. 
� Van mijn kinderen en mijn zus. 
� Luisterend oor, hulp, troost van familie vrienden en collega’s. 
 
Één respondent heeft geen behoefte aan ondersteuning. 
 
Zou u meer ondersteuning willen bij de dingen die u als belastend ervaart? 
Antwoord Aantal 
Ja 5 
Nee 6 
Geen behoefte aan 0 
Geen antwoord 0 
 
Vijf respondenten zouden graag nog meer ondersteuning krijgen bij de dingen die ze als 
belastend ervaren. De ondersteuning die ze zouden willen zijn:  
 
� Extra zorg voor het wassen van mijn zus  
� Financiële ondersteuning en later hulp   
� In de toekomst professionele hulp. 
� Ik heb meer ondersteuning van Buurtzorg (ZIN) gevraagd (mijn vrouw uit bed halen, 

naar toilet helpen, ’s avonds naar bed brengen) maar dat doen ze niet. Vanuit de PGB 
heb ik nu 2x per week die avondzorg. De ene keer heb ik ook meer energie om dat te 
doen als de andere. 

� Het wordt steeds zwaarder, hulp bij het eten geven. 
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6 respondenten geven aan dat de huidige steun die zij ontvangen voldoende is. Hierbij 
worden de opmerkingen gemaakt:  

� Voorlopig is de huidige steun voldoende. 
� Ik wil nog geen extra ondersteuning. 
� Praat nu met een maatschappelijk werkster en mijn huisarts, dit is voor mij voldoende. 
� We kunnen het voorlopig nog redden met de hulp die we krijgen. Weet niet hoe dat in 

de nabije toekomst zal gaan.  
� Nog niet. 

2.3.3. Waardering voor mantelzorg 

Voelt u zich in het algemeen gezien en gewaardeerd voor de mantelzorg die u geeft? 
(bijvoorbeeld door uw zieke naaste, familie, vrienden, werkgever etc.) 
Antwoord Aantal 
Ja 9 
Nee 1 
Geen antwoord 1 
 
Een ruime meerderheid van de respondenten voelt zich gewaardeerd voor de mantelzorg 
die zij verlenen. Opmerkingen die hierbij gemaakt zijn:  
� Mijn man waardeert mijn steun en zijn en mijn familie ook. Ze bieden ook vaak hulp 

aan.’ 
� Mijn familie laat het weten en een broer komt op vrijdag bij mijn zus zitten als ik 

boodschappen ga doen, zodat ik dat rustig kan doen en er ook even uit ben. Een 
andere broer is er gelijk als iets vraag; bedden en een kast moesten verzet worden. 
Hij doet ook voor mij nu mijn tuin onderhouden, omdat ik daar nu geen tijd voor heb’  

� Gelukkig worden wij vaak bezocht door familie en vrienden, wat ons veel afleiding en 
plezier geeft’ 

� Iedereen binnen familie, vrienden en collega’s leven enorm mee. 
� Als ik weg wil, is er iemand 
� Familie, vrienden, ALS-team spreken dat expliciet uit.’ 
� Ze vragen regelmatig hoe het gaat. 
 
Zij krijgen waardering van de persoon waar zij mantelzorg aan verlenen. Daarnaast 
krijgen de meeste respondenten veel steun, begrip en complimenten vanuit hun 
omgeving. Één respondent merkt echter op dat ze deze waardering niet krijgt. Zij geeft 
aan dat niemand weet hoe het is.  
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2.4. Contact met revalidatiecentrum 
Deze paragraaf geeft inzicht in hoeverre het revalidatiecentrum de mantelzorgers 
betrekken bij de behandeling en welke ondersteuning ze bieden. 

2.4.1. Betrokkenheid bij behandeling 

Wordt u voldoende betrokken bij de behandeling van uw naaste door de revalidatiearts 
over behandelaar? 
Antwoord Aantal 
Ja 10 
Nee 1 
 
De meerderheid van de respondenten vindt dat ze voldoende worden betrokken bij de 
behandeling van hun naaste, voor één respondent geldt dit niet. 
 
De cliënten die vinden dat ze voldoende worden betrokken, merken in de vragenlijst onder 
andere het volgende op: 

• Ik hoor direct of via mijn man wat de voorstellen zijn van het revalidatiecentrum 
• Er wordt altijd aan mij gevraagd hoe ik erover denk 
• Nog geen behoefte aan 
• Er is altijd goed overleg. Ik word geholpen in het zoeken naar hulpmiddelen of 

andere instanties. Wij mogen altijd bellen als er iets is.  
• Ik ga mee naar de behandelaars.  
• AGS-team met zijn verschillende vertegenwoordigers heeft regelmatig en 

voldoende contact met ons. 
 
De cliënt die vindt dat ze niet voldoende wordt betrokken vertelt het volgende: 

• Mijn man weet dat ik erg emotioneel ben. Hij wil liever dat zijn dochter hem 
begeleid en op haar beurt haar moeder informeert.  

2.4.2. Serieus nemen kennis naaste door artsen/behandelaars 

Nemen de revalidatiearts en de behandelaars uw kennis over uw naaste serieus? (Wordt 
er bijvoorbeeld geluisterd naar uw suggesties en ideeën?)  
Antwoord Aantal 
Ja 11 

Nee 0 
Geen antwoord 0 
 
Alle mantelzorgers geven aan dat de artsen en behandelaars hun kennis over hun naaste 
serieus nemen. Ze ervaren dat er naar hen wordt geluisterd. Opmerkingen die hierbij 
gemaakt zijn: 



 

Ondersteuningsbehoefte Mantelzorgers 
LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap 

12 

� Er wordt door de behandelaars naar mij geluisterd. 
� Hij komt op mijn vragen terug met een antwoord.  
� Er wordt wel geluisterd. 
� De begeleiding vanuit de zorg is er goed, soms wel eens te veel. 
� Er wordt heel goed geluisterd. 
� Omdat er goed geluisterd wordt en er concreet iets met mijn zorgen gedaan wordt. 

2.4.3. Interesse in welzijn mantelzorger 

Vragen de revalidatiearts en behandelaars wel eens hoe het met u gaat? 
Antwoord Aantal 
Ja 9 
Nee 2 
Geen antwoord 0 
 
Negen respondenten geven aan dat de arts en behandelaars regelmatig vragen hoe het 
met hen gaat. Twee respondenten hebben deze ervaring niet.  
 
De vragen die de mantelzorgers van de arts / behandelaars krijgen zijn onder andere: 
� Hoe gaat het met u? Red u het thuis? Etc. 
� Kunt u het nog wel aan? 
� Kun u het allemaal nog aan? 
� Heeft u hulp nodig? Hoe gaat het met u? Hoe gaat het thuis? Enz. 
� Hoe voelt u zich? Hoe gaat u met bepaalde situaties om? Hoe gaat u om met het 

verloop van het ziekteproces? 
� Hoe ervaart u het? 
� O.a. Hoe gaat het met u? 
� Ze geven aan dat ik voldoende voor mijzelf moet zorgen en geven daar ook 

suggesties voor. 
� Ze denken mee voor eventuele hulpmiddelen 
 
Één respondent die de bovenstaande vragen niet krijgen zegt dit frustrerend te vinden. 

2.4.4. Ondersteuning revalidatiecentrum 

Zou u meer informatie en/of ondersteuning willen van het revalidatiecentrum? 
Antwoord Aantal 
Ja 2 
Nee 9 
Geen antwoord 0 
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De meerderheid van de respondenten wil niet meer ondersteuning van het 
revalidatiecentrum, toch wensen twee respondenten dit wel. Deze twee respondenten 
geven aan behoefte hebben aan: 
� Aanwijzingen en tips vanuit hun ervaringen.  
� Ik zou nog wel meer financiële info/hulp willen hebben. Ik heb bijvoorbeeld zelf voor 

ZIN en PGB gezorgd. En daar nu wel blij mee. 
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2.5. Ondersteuning mantelzorger 
Deze paragraaf geeft inzicht in hoeverre de mantelzorger bekend is met de 
informatievoorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden. 

2.5.1. Informatie over ziektebeeld naaste 

Heeft u voldoende informatie over (het omgaan met) het ziektebeeld van uw naaste? 
Antwoord Aantal 
Ja 10 

Nee 0 
Geen behoefte aan 1 
Geen antwoord 0 
 
De meerderheid van de respondenten heeft voldoende informatie over het ziektebeeld 
van hun naaste. Toch heeft één respondent behoefte aan meer informatie. 
Respondenten hebben hier de volgende opmerkingen over: 
 
� Een boek over haar dwarslaesie dat ze tijdens haar revalidatie in het 

revalidatiecentrum heeft gekregen. Over ALS hebben wij heel veel folders uit Utrecht 
UMC meegekregen. 

� Ik ben zeer goed op de hoogte. 
� Het beloop van ALS is niet te voorspellen. We zijn na het horen van de diagnose 

meteen lid geworden van de VSN, wat voor ons heel wat informatie heeft opgeleverd. 
� Voor zover beschikbaar hebben wij info. Alleen over de levensverwachting is weinig 

informatie/verwachtingen beschikbaar, dit maakt me onzeker. 
� Ik heb via de VSN diverse informatie ontvangen (folders) en via de behandelaars 

(maatschappelijk werk) van het revalidatiecentrum komen we ook veel te weten. 
� Er is nooit geen informatie genoeg.  
� Ik ken het globale beeld van ALS, maar weet ook dat de ziekte bij iedereen 

verschillend is. De toekomst is erg onzeker, maar ik zie ook wel dat die niet duidelijker 
gemaakt kan worden (het verdere verloop van de ziekte).  

2.5.2. Begeleiding bij regelzaken 

Krijgt u begeleiding in regelzaken, zodat u het thuis allemaal draaiende kan houden? 
Antwoord Aantal 
Ja 5 

Nee 2 
Geen behoefte aan 4 
Geen antwoord 0 
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Vier van de respondenten geven aan geen behoefte te hebben aan begeleiding bij 
regelzaken. De overige respondenten geven de volgende opmerkingen over waar ze 
begeleiding bij zouden kunnen gebruiken: 
� Bij de organisatie van thuiszorg of hulpmiddelen. De kwaliteit van de hulpmiddelen is 

soms matig. 
� Aanvraag thuiszorg, aanvraag hulpmiddelen 
� Misschien in de toekomst behoefte aan meer begeleiding 
� Mijn dochter en schoonzoon doen de regelzaken. 
� 1. Ergotherapeut helpt bijv. in het contact met de gemeente over aanvragen 

aanpassing badkamer, aanvraag rolstoel, elektrische stoel. 2. Maatschappelijk 
werkster helpt met in kaart brengen v.d. behoefte aan meer ondersteuning.  

� Gebruik van hulpmiddelen. 

2.5.3. Contact met zieke naaste 

Krijgt u begeleiding in het contact met uw zieke naaste? 
Antwoord Aantal 
Ja 4 

Nee 4 
Geen behoefte aan 3 
Geen antwoord 0 
 
Drie van de respondenten hebben geen behoefte aan begeleiding in het contact met hun 
zieke naaste. Vier van de respondenten krijgen hier wel begeleiding in.  
De respondenten hebben hier de volgende opmerkingen over: 
� Emotionele verwerking, verder geen behoefte aan meer begeleiding.  
� Wij hebben 1 keer per 2 maanden een afspraak met maatschappelijk werk 
� Op dit moment geen behoefte aan meer begeleiding. Maar wat de toekomst biedt, 

weet ik niet. 
� Met name door Maatschappelijk werkster. Coördinerend Arts/Coördinerend 

verpleegkundige.  
� Ik loop/liep al bij een psychiater. 
  



 

Ondersteuningsbehoefte Mantelzorgers 
LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap 

16 

2.5.4. Bekendheid met ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers 

Bent u bekend met het onderstaande ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers?  
Ondersteuningsaanbod Ja Een beetje Nee N.v.t. 
Dagopvang of 
activiteitencentrum, dat wil 
zeggen een opvang waar de 
hulpbehoevende naar toe kan 

2  2 2  4 

Nachtopvang voor 
hulpbehoevende 

5 1  4  0  

Iemand die u even vervangt, 
waardoor u even weg kan 

3  1  5  1  

Een logeervoorziening zodat u 
één of enkele dagen weg kan 

3  0  5  1 

Thuiszorg 8 0  2  0  
Vrijwilliger thuishulp 3 0  7  0  

NB. Niet alle respondenten hebben de bovenstaande vragen beantwoord. Zodoende zijn aantallen horizontaal 
opgeteld niet altijd 11.  
 
De meeste respondenten (8) zijn bekend met de ondersteuning van de thuiszorg. Veel 
mantelzorgers zijn echter niet bekend met vrijwilliger thuishulp (7) en iemand die u even 
vervangt (5) en een logeervoorziening (5). Opvallend is dat een aantal respondenten 
aangeeft dat de dagopvang of activiteitencentrum, iemand die u even vervangt en een 
logeervoorziening niet op hun van toepassing zijn. 
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2.5.5. Bekendheid met informatievoorzieningen mantelzorgers 

Bent u bekend met de onderstaande informatievoorzieningen voor mantelzorgers? 
Informatie en advies Ja Een beetje Nee 
Het WMO zorgloket van de gemeente  8 1  2 
Informatie en advies van huisarts 8  2  1  
Informatie en advies van revalidatiecentrum 10  0  1  

Informatiebijeenkomsten of lezingen over 
mantelzorg 

4  1  6  

Informatiebijeenkomsten of lezingen over 
specifieke aandoeningen 

6  2  3  

Informele bijeenkomsten of 
groepsgesprekken met andere 
mantelzorgers 

1  5  5  

Administratieve ondersteuning zoals het 
uitzoeken en aanvragen van regelingen of 
het bijhouden van administratie 

2  5  4  

Lokale mantelzorgsteunpunt in uw 
gemeente 

3  2  6  

Telefonische hulpdienst, zoals de 
mantelzorglijn 

1  2  8  

De website: www.demantelzorger.nl  1  0  10  

Ontspanningsdagen zoals zorg voor jezelf, 
dagen van Opkracht 

1  1  9  

NB. Niet alle respondenten hebben de bovenstaande vragen beantwoord. Zodoende komen de aantallen 
horizontaal opgeteld niet altijd uit op 11.  
 
Opvallend is dat veel respondenten niet op de hoogte zijn van de bovengenoemde 
informatievoorzieningen. Het WMO loket en advies van de huisarts en het 
revalidatiecentrum zijn het meest bekend bij de respondenten.  
 
Bij deze vragen geven acht respondenten aan meer te willen weten over de 
ondersteuningsmogelijkheden en informatievoorziening voor mantelzorgers. Drie 
respondenten hebben hier geen behoefte aan.  
De respondenten die meer informatie zouden willen, maken hierbij de onderstaande 
opmerkingen: 
� Daar ik niet weet hoelang ik dit moet volhouden is het denk ik aardig om te weten als 

je even een break wil hoe dat geregeld kan worden. 
� Als ik ondersteuning nodig zou hebben, ga ik uitzoeken waar ik terecht kan. 
� Kan altijd van pas komen. 
� Hoe meer informatie, hoe beter. 
� Ik weet weinig over de mantelzorg. 
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� Soms. Word.Het.Me.TEVEEL 
� T.b.v. ontlasting van mijzelf 
� Ik zou iets meer over ontspanningsdagen willen weten. 
 
De respondenten die geen behoefte hebben aan meer informatie, maken hierbij de 
volgende opmerkingen: 
� Op dit moment heb ik dat niet nodig. Als het later nodig mocht zijn, dan vertrouw ik 

erop advies te krijgen van het revalidatiecentrum. 
� Nee geen behoefte aan. 
� Neen. T.z.t. wel indien er behoefte aan is.  
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3. Conclusie 
De ondersteuning die de mantelzorgers geven aan hun naaste met ALS is heel divers. 
Huishoudelijke verzorging en fysieke begeleiding worden het meeste genoemd. Opvallend 
is dat deze mantelzorgers minder emotionele steun bieden aan hun naaste. Uit de 
algemene rapportage komt wel dat de meeste mantelzorgers hun naaste ook emotioneel 
ondersteunen.  
 
Net als in de algemene rapportage komt bij de doelgroep ALS ook naar voren dat de 
mantelzorgers belasting ervaren door de zorg die ze verlenen aan hun naaste. De 
meerderheid van de mantelzorgers uit de doelgroep ALS krijgt ondersteuning bij de 
dingen die ze als belastend ervaren. Dit is opvallend als we dit resultaat vergelijken met 
de resultaten van de andere mantelzorgers (zie rapport algemeen). Hier is een relatief 
grote groep die geen ondersteuning krijgt of zegt hier geen behoefte aan te hebben. Maar 
ondanks dat in de doelgroep ALS relatief veel mantelzorgers ondersteuning krijgen is er 
nog steeds een behoefte aan meer ondersteuning.  
 
Het contact met het revalidatiecentrum verloopt goed, ALS mantelzorgers voelen zich 
serieus genomen. Opvallend is dat deze mantelzorgers niet meer ondersteuning 
verwachten van het revalidatiecentrum. Toch willen de mantelzorgers wel meer weten 
over de ondersteuningsmogelijkheden en informatievoorzieningen voor mantelzorgers. 
Mogelijk kan het revalidatiecentrum toch een belangrijke rol spelen in informeren van 
mantelzorgers over de ondersteuningsmogelijkheden en de informatievoorzieningen voor 
mantelzorger. 


