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Waarom dit onderzoek?

• Signaal uit de praktijk dat een heel aantal mantelzorgers met vragen, 
bezorgdheden en stress zitten

• Maar is dit het topje van de ijsberg? Of een vertekend beeld?

• Mantelzorg vaak onzichtbaar, onduidelijke positie

Rik Verheye 24 mei 2020 www.radio1.be
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Situering onderzoek

• Online bevraging Vlaanderen periode 11 mei-30 mei 2020

• Vragen over zorgsituatie, beleving mantelzorg in deze periode + 
veranderingen tav periode voor corona-crisis

• Verspreiding via vele organisaties, sociale media, websites,…  

• Bruikbare respons van 651 mantelzorgers in Vlaanderen

• Zomer 2020: online bevraging in Franstalig België ism Aidants proches

• Bruikbare respons van 390 Franstalige mantelzorgers 



Resultaten Vlaanderen 
Zie ook: Lambotte, D., De Koker, B., De Bruyne, N. & De Witte, N. (2020). 

De beleving van mantelzorgers in tijden van COVID-19. 
Onderzoeksrapport. Gent: HOGENT.

https://www.hogent.be/onderzoekscentra/360-zorg-en-welzijn

https://www.hogent.be/onderzoekscentra/360-zorg-en-welzijn


Profiel deelnemers

• 84% vrouwen, 16% mannen

• Tussen 20 en 86 jaar, gemiddeld 57 jaar

• 14% verleent zorg in residentiële setting, 86% in thuissituatie



Profiel deelnemers: socio-economische situatie

• 14,7% komt moeilijk rond met inkomen

Mate van rondkomen met inkomen sinds coronacrisis (%)



Mantelzorgsituatie
• 32% zorgt voor meerdere personen

Woonsituatie zorgvrager tijdens coronaperiode (%)Relatie met persoon voor wie men meest intensief zorgt (%)



Mantelzorgsituatie

• Zorgduur gemiddeld 9,7 jaar

• 3% gestart met mantelzorg in 2020

Aard van de zorgvraag (%)



Intensiteit mantelzorg 
• Meer dan helft besteedt meer tijd aan zorg dan ervoor, vooral indien inwonend (65%)

• Zorgvrager in residentiële setting: 66% minder tijd aan zorg, 17% meer tijd

Evolutie tijd besteed aan mantelzorg (%)



Takenpakket mantelzorgers

Taken geboden en gestopt (%) 



Takenpakket mantelzorgers

Evolutie zinvolle dagbesteding (%)Evolutie emotionele steun (%)



Ervaren belasting

• Schaal 0-10 belasting: gemiddeld 6,5

• Hogere ervaren belasting:
– Vrouwen

– Huishouden delen met zorgvrager

– Zorg voor kind, gevolgd door zorg voor partner

– Zorg voor persoon met handicap, psychische problemen

• 2 op 3 MZ ervaart de zorg als zwaarder dan voor coronaperiode, 8% als minder zwaar

• Huishouden delen met zorgvrager

• Zorg voor kind, gevolgd door zorg voor partner
• Toename in takenpakket

• Onvoldoende emotionele/praktische steun uit directe omgeving

• Onvoldoende professionele hulp

• Moeilijker rondkomen met inkomen



Volhoudperspectief (mei 2020)



Psychische kwetsbaarheid

* Module uit Belgian Ageing Studies-validiteit in deze dataset: Factoranalyse: 

67,2% verklaarde variatie in 1 component, Cronbach’s α:,9



Eenzaamheid

* Module uit Belgian Ageing Studies-validiteit in deze dataset: Factoranalyse: 77,7% verklaarde variatie in 

2 componenten, Cronbach’s α= soc: ,872 emo: ,665



Eenzaamheid



Emotionele eenzaamheid

Zich in steek gelaten voelen in functie van reden zorgvraag (%)



Sociale eenzaamheid

Hebben van voldoende mensen op wie men kan terugvallen in geval van narigheid in functie van

woonsituatie van de zorgvrager (%)



Relatie met zorgvrager

(Sterk) 

verslechterd

Hetzelfde 

gebleven
Sterk verbeterd

Residentiële voorziening
27,1 69,4 3,5

Inwonend bij mantelzorger
17,8 70,3 11,9

Elders, alleen
8,9 79,9 11,3

Elders, met anderen
10,1 81,2 8,7

Relatie tussen mantelzorger en zorgvrager in functie van huidige 

woonsituatie zorgvrager (%)

“Zorgvrager zit in de put” (%)



Positieve zorgervaringen
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Mantelzorgers aan het woord



Steun uit eigen netwerk

Ontvangen van hulp uit eigen netwerk (%)



Steun uit eigen netwerk

• Familie en buren meer ‘stabiele hulpbron’ dan vrienden, vrijwilligers

Evolutie hulp van buren (%)



Contact via beeldbellen

Evolutie beeldbellen met familie naargelang woonsituatie (%)



Evolutie professionele hulp
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Tevredenheid professionele hulp



Voldoende professionele hulp



Combinatie zorg-werk

Beleving van combinatie werk en zorg bij werkende MZ (%)



Combinatie zorg-werk

“Als mantelzorger zouden we zolang mogelijk contacten moeten kunnen vermijden en volledig thuis moeten 
kunnen werken, zodat we de personen voor wie we mantelzorg doen maximaal kunnen beschermen tegen COVID-
19-besmetting. Uiteindelijk zijn zij wel een kwetsbare doelgroep. Aangezien de fysieke ondersteuning nog langere 
tijd zal uitblijven, deels bewust omdat we het aantal contacten willen beperken, zal deze situatie nog lange tijd 
zwaarder zijn voor de mantelzorger.”



Combinatie zorg - ontspanning

Beleving van combinatie werk ontspanning (%)



Mantelzorgers aan het woord



Gewenste ondersteuning

• 73% ervaart nood aan één / meerdere  vormen van ondersteuning
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Gewenste ondersteuning



Resultaten uit de Franstalige enquête
i.s.m. asbl Aidants Proches 

• Eind juni - begin augustus 2020: terugblik naar de lockdown

• 390 ingevulde vragenlijsten

• Profiel:
• Hoger opgeleid: 44,5% vs. 65,4%

• Meer niet-werkende MZers: 49,3% vs. 58% (op pensioen: 68,4% vs. 54%)

• Meer MZers van zorgvragers met een handicap: 32% vs. 58%

• Meer MZers met een inwonende zorgvrager tijdens de coronaperiode: 44,8% vs. 66%



Resultaten uit de Franstalige enquête
i.s.m. asbl Aidants Proches 

• Voldoende professionele hulp: 56,2% vs. 32%

• Psychische kwetsbaarheid: 
• Bv. Gevoel constant onder spanning te staan: 56% vs. 62%

• Bv. Voelt zich ongelukkig of depressief: 34,3% vs. 46%

• Nood aan emotionele steun (59%), praktische steun (51%), erkenning en 
waardering (46%), informatie en advies (31%)



Enkele conclusies

• Impact coronaperiode op mantelzorgers was / is heel groot 

• Mantelzorg als steunpilaar in zorgstelsel

• Psychosociale noden: inzetten op gepaste steun voor mantelzorgers

• Professionele steun essentieel, belang duidelijke communicatie en 
samenwerking

• Flexibele werkomstandigheden voor mantelzorgers: maximaal thuiswerk, 
verlofmogelijkheden voorzien en stimuleren, …

• Aandacht en erkenning van mantelzorgers in beeldvorming, media

• Belang van zorgzame netwerken en buurten
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