
 
 
  

2019      

Adviesrapport 

VERBETEREN VAN ZORG 

Naam: Sanne van Beek en Willisa Kragt 
Studentnummer: S1094049 | S1077956 
Klas: VPV412  
LWG-docent: Leontine Groen – van de Ven 
Stagebegeleidster: Mirjam Büter 
Datum: 03-01-2019 

‘De intensieve en langdurige mantelzorgers van het Mantelzorgplatform Meppel’ 



 2 

Inhoudsopgave 

Samenvatting 4 

1. Inleiding 5 
1.1 Aanleiding 5 
1.2 Doelstelling 7 
1.3 Onderzoeksvragen 7 

1.3.1 Hoofdvraag 7 
1.3.2 Deelvragen 7 

1.4 Leeswijzer 8 

2. Methode 8 
2.1 Type onderzoek 8 

2.1.1 Betrokken partijen 8 
2.2 Populatie 8 

2.2.1 Enquête 8 
2.2.2 Interviews 9 
2.2.3 Dialoogbijeenkomst 9 

2.3 Werving 9 
2.3.1 Enquête 9 
2.3.2 Interviews 9 
2.3.3 Dialoogbijeenkomst 9 

2.4 Respons bevorderen 10 
2.4.1 Enquête 10 
2.4.2 Dialoogbijeenkomst 10 

2.5 Dataverzameling 10 
2.5.1 Procedure 10 
2.5.2 Meetinstrument 11 

2.6 Data-analyse 12 
2.6.1. Enquête 12 
2.6.2. Interview 12 
2.6.3. Bijeenkomst 13 

2.7 Ethische & Juridische overwegingen 13 

Resultaten 15 

3. Respons 15 
3.2 Interviews 15 
3.3 Dialoogbijeenkomst 16 

4. Enquête 16 

5. Interview en Dialoogbijeenkomst 24 

6. Discussie 27 
6.1 Onderzoeksmethode 27 
6.2 Inhoudelijk 27 

7. Conclusie 29 

8. Aanbevelingen 30 

9. Bronvermelding 32 

10. Bijlagen 34 
10.1 Informatiebrief INTERVIEW 34 
10.2 TOESTEMMINGSFORMULIER 36 



 3 

10.3 Enquête 37 
10.4 Topiclijst interviews mantelzorgers 43 
10.5 Topiclijst interviews professionals 44 

11. Beoordelingsformulier Adviesrapportage 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Samenvatting 
Het mantelzorgplatform Meppel is onderdeel van Welzijn Mensenwerk en is opgericht in 2015 om 
het welzijn van mantelzorgers te verbeteren. Het platform werkt samen met nog twintig andere 
organisaties. Het Mantelzorgplatform Meppel is de afgelopen drie jaar aanzienlijk gegroeid, namelijk 
van de 300 mantelzorgers in 2015 naar 1200 mantelzorgers nu. Hierdoor is het platform 
geïnteresseerd geraakt in de kenmerken van intensieve en langdurige mantelzorgers. Intensief houdt in 
meer dan acht uur per week en langdurig langer dan drie maanden.  
Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoeveel intensieve en langdurige mantelzorgers 
er in het bestand van het Mantelzorgplatform Meppel zitten, wat hun kenmerken zijn en wat hun 
verwachting is van de ondersteuning die het Mantelzorgplatform Meppel kan bieden. De hoofdvraag 
van dit onderzoek is dan ook:  
 
‘Wat is het aandeel intensieve en langdurige mantelzorgers in het bestand van Mantelzorgplatform 
Meppel en wat zijn hun verwachtingen van de ondersteuning van het Mantelzorgplatform Meppel?’  
 
Met deze kennis kan het Mantelzorgplatform Meppel de ondersteuning beter inrichten en de 
overbelasting verminderen om zo passende ondersteuning te bieden. Het type onderzoek dat 
uitgevoerd is, is praktijkgericht onderzoek met elementen van Participatief Actie Onderzoek, zoals 
het houden van een dialoogbijeenkomst en het creëren van draagvlak. De betrokken partijen bij dit 
onderzoek zijn: de gemeente, mantelzorgers, Welzijn Mensenwerk en de twintig aangesloten 
organisaties.  
De methode waarmee dit onderzoek is uitgevoerd is mixed methods. Hierbij wordt er zowel gebruik 
gemaakt van kwalitatieve als van kwantitatieve dataverzameling. Voor het eerste deel van de 
onderzoeksvraag is er een enquête gehouden en voor het beantwoorden van het tweede deel van de 
hoofdvraag zijn er interviews gehouden en is er een dialoogbijeenkomst georganiseerd. Tijdens het 
onderzoek is er rekening gehouden met de nieuwe privacywet en is er gebruik gemaakt van 
informatiebrieven en toestemmingsformulieren.  
Op de enquête is een respons geweest van 26,4%. Er zijn zes mantelzorgers geïnterviewd en waren 
twintig personen aanwezig bij de dialoogbijeenkomst, waarvan twaalf professionals, vier 
mantelzorgers en twee vrijwilligers.  
Uit de conclusie blijkt dat 46,5% van de aangesloten mantelzorgers intensief en langdurig zorg 
verleent, dat dit grotendeels vrouwen zijn en dat de meesten zorgen voor hun partner.  
Uit de interviews en dialoogbijeenkomst komt naar voren dat mantelzorgers meer verwachten van 
de ondersteuningsmogelijkheden. De ondersteuningsmogelijkheden zouden onder andere bekender 
moeten worden, daarnaast zouden mantelzorgers ook beter geïnformeerd kunnen worden over alle 
mogelijkheden en het zou fijn zijn als er één centraal punt is waar alle informatie staat. Daarnaast 
zou er door de professionals meer maatwerk geleverd moeten worden, waarbij de professionals 
goed samenwerken met elkaar. Als laatste punt, zou er meer aandacht moeten komen voor de jonge 
mantelzorguitjes.  
De aanbevelingen die aan het mantelzorgplatform gegeven worden zijn: meer organisaties betrekken 
bij het platform om alle informatie op één plek te krijgen, maatwerk leveren door goed te luisteren 
naar de wensen van de mantelzorger, het bekender maken van de ondersteuningsmogelijkheden aan 
de hand van persoonlijke gesprekken en informatiesite/folder over alle mogelijkheden en als laatst 
beter samenwerken met andere organisatie door het toepassen van het bloemmodel.  
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Om het welzijn te verbeteren voor mantelzorgers, is in 2015 het Mantelzorgplatform Meppel 
opgericht (Mantelzorgplatform Meppel, 2018). Twintig organisaties (zoals: Icare, hersenletsel.nl, MEE 
Drenthe, LongFonds, Logeerkring Drenthe, etc.) zijn onderdeel van dit platform en willen via één plek 
(www.mantelzorgplatformmeppel.nl) al het nieuws en informatie met de mantelzorgers delen.  
Bij het mantelzorgplatform zijn inmiddels 1200 mantelzorgers bekend. Terwijl dit er in 2015 nog maar 
300 waren. Dit betekent dat het bestand met de mantelzorgers bij Mantelzorgplatform Meppel in de 
afgelopen drie jaar aanzienlijk gegroeid is. Door deze groei is het Mantelzorgplatform Meppel 
geïnteresseerd geraakt in wat de kenmerken van de mantelzorgers zijn. Hierbij met name van de 
mantelzorgers die intensief en langdurig zorgen. Men weet namelijk te weinig van deze doelgroep om 
daadwerkelijk ondersteuning op maat te kunnen bieden. Alleen de algemene persoonsgegevens, 
zoals een naam, adres, telefoonnummer en emailadres zijn bekend. 
 
Het Mantelzorgplatform Meppel is een onderdeel van Welzijn MensenWerk (Welzijn MensenWerk, 
2014). Welzijn MensenWerk wordt onder andere gefinancierd vanuit de gemeente Meppel, 
voornamelijk met betrekking tot de WMO. De gemeente maakt het beleid en Welzijn MensenWerk is de 
uitvoerende organisatie. Als uitvoerende organisatie leveren zij welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en 
Noordwest-Overijssel (Welzijn MensenWerk, 2014). Hierbij staat in de missie en visie het woord ‘Geluk’ 
centraal in combinatie met het verbeteren van welzijn. Om met deze missie en visie aan de slag te 
gaan wordt er gebruik gemaakt van vijf thema’s. 
Voornamelijk de thema’s ‘Hulpverlening’, ‘Informatie en advies’ en ‘Ontmoeting’ zijn van toepassing 
om het welzijn te verbeteren voor de mantelzorgers. Hier wordt namelijk ingespeeld op de 
ondersteuning en begeleiding van mensen en de ontmoeting met lotgenoten.  
 
In de WMO 2015, wat van toepassing is op het welzijnswerk, wordt mantelzorg beschreven als de zorg 
en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen 
(Kennisplein Zorg voor Beter, 2018). Het is onbetaalde zorg en ondersteuning aan mensen met fysieke, 
verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen, 
wat in het geval van vrijwilligerswerk wel het geval is. Het overkomt hen, omdat ze een emotionele band 
hebben met degene die zorg nodig heeft. Het is de hulp die de gebruikelijke hulp, die normaal gesproken 
mag worden verwacht, overstijgt.  
In Nederland zijn er zo’n vier miljoen mantelzorgers die ‘enige vorm van mantelzorg’ uitvoeren (Mezzo, 
2018). Ongeveer een op de zes mantelzorgers helpt intensief. Dit houdt in dat iemand meer dan acht 
uur per week zorgt. Daarnaast wordt er ook vaak gesproken over het langdurig verlenen van mantelzorg, 
wat inhoudt dat iemand langer dan drie maanden voor iemand zorgt (Isarin, 2005) (De Boer, Woittiez & 
Van Zonneveld, 2013). In totaal geven 1,1 miljoen mensen in Nederland intensief en langdurig 
mantelzorg (Vilans et al., 2018). 
 
Welke vormen van mantelzorg er verleend worden, verschilt per situatie. Deze vormen, ook wel 
taken genoemd, worden meestal in verschillende categorieën opgedeeld, namelijk de volgende vier: 
(Hogeschool West-Vlaanderen, 2014) (Jacobs & Lodewijckx, 2004) 
1. Huishoudelijke taken. Hieronder verstaat men onder ander schoonmaken, wassen, boodschappen 
doen, kleine klusjes, eten verzorgen. 
2. Persoonsverzorging. Dit houdt onder andere in dat men helpt of ondersteunt bij het wassen, aan- 
en uitkleden, medicatie aanreiken of ingeven en helpen bij het naar het toilet gaan.  
3. Emotionele taken. Dit is een heel breed begrip. Het houdt in dat de mantelzorger diegene helpt 
om zijn/haar ziekte of beperking te verwerken. Dit kan verschillend worden gedaan, onder andere 
door diegene gezelschap te houden, te luisteren, bij iemand te zijn, maar ook vervoer o.i.d. te 
regelen om ergens naar toe te gaan.  
4. Administratieve ondersteuning. Dit kan geheel gedaan worden door de mantelzorger, maar ook 
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gedeeltelijk, als men bijvoorbeeld niet (meer) overweg kan met een computer en/of sommige 
regelzaken niet meer begrijpt.  
Deze taken zijn opgedeeld in subtaken. Uit het onderzoek van Jacobs en Lodewijckx komt dat een 
mantelzorger gemiddeld 13 verschillende subtaken vervult.  
Dit laat zien dat een mantelzorger met veel verschillende taken bezig is. Hierbij komt dat 
tegenwoordig veel meer van de mantelzorgers wordt verwacht. De huidige tendens is namelijk dat 
mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. (Beneken, 2007). Dit ziet de 
regering graag. Hierdoor wordt er veel van de omgeving en dus ook de mantelzorgers, verwacht. De 
belasting voor de mantelzorgers is groot, omdat zij zoveel zorgen. Het blijkt dat mantelzorgers vier 
tot vijf keer zo veel zorg geven als professionele zorgverleners. (In voor mantelzorg, 2011) Doordat zij 
zoveel zorg geven, hoeven honderdduizenden mensen (nog) geen beroep te doen op professionals 
met de daarbij horende voorzieningen.  
Echter is de kans op overbelasting groot (CBS, 2016). Het blijkt namelijk dat één op de zeven 
mantelzorgers, die zorgt voor een familielid of bekende, zwaar of zeer zwaar belast is, of zelfs 
overbelast. Overbelasting ontstaat als de draaglast groter wordt dan de draagkracht (Effectieve ouderen 
zorg, z.d.). Het verlenen van hulp kan leiden tot een zware belasting voor de mantelzorger op zowel 
psychisch en fysiek gebied, maar ook op het gebied van tijd. De zorg wordt te veel voor de 
mantelzorgers, waardoor de zelfstandigheid in de knel raakt, de gezondheid vermindert en er conflicten 
kunnen ontstaan zowel op het werk als thuis.  
Echter is overbelasting een subjectief begrip. Iedereen ervaart het op zijn eigen manier. Dit is zo, doordat 
de kenmerken van de verschillende mantelzorgers sterk verschillen (De Boer, Woittiez & Van 
Zonneveld, 2013). Sommige mantelzorgers hebben een gezin, werken fulltime, hebben een druk 
sociaal leven en maaien bijvoorbeeld één keer in de week het gras van een naaste. Dit grasmaaien 
kan net de druppel zijn dat mensen zich overbelast voelen. Dit terwijl iemand die veel meer taken op 
zich heeft als mantelzorger, dit niet zo ervaart.  
 
Het feit is dat mantelzorgers die meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorgen, 
het grootste risico lopen op overbelasting (De Boer, Woittiez & Van Zonneveld, 2013). Daarnaast 
vragen mantelzorgers zelden om hulp en ondersteuning (Landelijke Huisartsen Vereniging, 2011). Dit 
omdat mantelzorgers ervan overtuigd zijn dat ze het allemaal best zelf kunnen. Ook wil diegene aan wie 
de zorg wordt geleverd soms geen hulp van vreemden in huis.  
Dit zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de kans dat een mantelzorger overbelast raakt. Dit 
dient juist voorkomen te worden.   
 
Om overbelasting te voorkomen zijn er verschillende mogelijkheden om iemand te ontlasten. Dit heet 
mantelzorgondersteuning. Om de juiste mantelzorgondersteuning te krijgen wordt er ingegaan op vier 
richtingen (Kruijswijk & Nanninga, 2017). De vier richtingen zijn als volgt: 
1. Anticiperen op het delen van zorg. Als je als mantelzorger weet wat komen gaat, heeft dat invloed op 
jouw rol als mantelzorger. Bij deze richting gaat het voornamelijk om ondersteuning op het gebied van 
duidelijke, goede en doorlopende informatie. Dit is eigenlijk preventief werken, zorgen dat een 
mantelzorger niet overbelast raakt. Een goed voorbeeld hierbij is het Familiegesprek van Mezzo (Mezzo, 
2018). Dit is een hulpmiddel bij het voeren van een gesprek waarbij je het samen met je familie en 
andere belangrijke personen in je omgeving kunt hebben over de toekomst. Hierbij kun je verschillende 
thema’s aanbod laten komen. Een voorbeeld van een thema is ‘zorg’, met vragen zoals: ‘Hoe zal het 
gaan als iemand ziek wordt?’, ‘Is er een mogelijkheid om zorg in te kopen?’ of ‘Welke zorg wil en kan de 
familie op zich nemen?’. Zo kom je voor minder verrassingen te staan als een zorgsituatie zich aandient.  
2. Vergroot de elasticiteit van het zorgnetwerk. Hierbij gaat het erom dat je ook anderen kunt inzetten 
voor hulp, zowel informeel (familie/vrienden) als formeel (professionals), waaronder ook respijtzorg valt.  
Respijtzorg is ondersteunende zorg, zodat de mantelzorger de mogelijkheid heeft om de zorgtaken 
tijdelijk over te dragen aan een ander. 
3. Vergroot de draagkracht van de mantelzorger. Dit kan op veel verschillende manieren, zoals zorgen 
voor goede en gezonde voeding, voldoende sporten en bewegen, maar ook coachen op het gebied van 
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het bewaken van grenzen.  
4. Ondersteunen bij het maken van keuzes. Dit wordt door de mantelzorgers als lastig ervaren. 
Bijvoorbeeld in een situatie waarin een zorgvrager dementie heeft en niet langer thuis kan blijven 
wonen, omdat zij gaat dwalen ’s nachts en overdag, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
De mantelzorgers van de zorgvrager hebben dan vaak allerlei vragen, bijvoorbeeld over welke stappen 
er gezet moeten worden of in welk verpleeghuis de zorgvrager terecht kan. Professionals, maar ook 
andere informele contacten kunnen hierbij tot steun zijn.  
 
De mantelzorgondersteuning die het Mantelzorgplatform Meppel levert zijn onder andere: vrijwillige 
thuisondersteuning, spreekuren, individuele begeleiding, respijtweekenden, uitjes voor mantelzorgers of 
een doorverwijzing naar andere partijen (zoals thuiszorg, dagopvang, huishoudelijke hulp).  
Dit ondersteuningsaanbod is veelal te vinden op de site, www.mantelzorgplatformmeppel.nl. Deze site 
is er opgericht om nieuws en informatie met mantelzorgers te delen en zo te zorgen dat ze 
ondersteunt worden. Daarnaast komen zij regelmatig samen met de andere organisaties om de 
aandacht te vestigen op de mantelzorger.  
 
Het mantelzorgplatform Meppel wil graag zo weinig mogelijk overbelaste mantelzorgers, daarom zou 
de ondersteuning voor de mantelzorgers beter kunnen. Het mantelzorgplatform wil dan ook inzicht 
krijgen in wat de wensen zijn van de mantelzorgers die intensief en langdurig zorgen op het gebied 
van mantelzorgondersteuning. Daarbij willen ze ook graag inzicht in de mate van belasting van de 
mantelzorgers.  

 
1.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoeveel intensieve en langdurige mantelzorgers 
er in het bestand van Mantelzorgplatform Meppel zitten, wat hun kenmerken zijn en wat hun 
verwachting is van de ondersteuning die het Mantelzorgplatform Meppel kan bieden. Met deze 
kennis kan het Mantelzorgplatform Meppel de ondersteuning beter inrichten. Door passende 
mantelzorgondersteuning te bieden, wordt de kans op overbelasting van de mantelzorgers verkleint, 
waardoor uiteindelijk de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen.  

 
1.3 Onderzoeksvragen 

1.3.1 Hoofdvraag 
De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: 
 
‘Wat is het aandeel intensieve en langdurige mantelzorgers in het bestand van Mantelzorgplatform 
Meppel en wat zijn hun verwachtingen van de ondersteuning van het Mantelzorgplatform Meppel?’ 

 

1.3.2 Deelvragen 
Hierbij zijn een aantal deelvragen opgesteld, ter verduidelijking van de hoofdvraag. 

- Hoeveel intensieve en langdurige mantelzorgers zitten er in het bestand van 
Mantelzorgplatform Meppel? 
Deze deelvraag wordt gerealiseerd aan de hand van enquêtes.  
 

- Wat zijn de kenmerken van een intensieve en langdurige mantelzorger? 
Deze deelvraag wordt gerealiseerd aan de hand van enquêtes.  
 

- Wat zijn de verwachtingen van de langdurige en intensieve mantelzorgers ten aanzien van de 
ondersteuning van het Mantelzorgplatform Meppel? 
Deze deelvraag wordt gerealiseerd aan de hand van interviews en de dialoogbijeenkomst. 

 

http://www.mantelzorgplatformmeppel.nl/
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1.4 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk wordt de methode van onderzoek en gegevensverzameling beschreven. In 
hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd. Daarop volgt hoofdstuk 4 met de discussie. In 
hoofdstuk 5 volgt de conclusie. Tot slot worden er in hoofdstuk 6 een aantal aanbevelingen 
gepresenteerd.  

2. Methode 
2.1 Type onderzoek 
Het type onderzoek dat uitgevoerd werd was praktijkgericht onderzoek met elementen van 
participatief actieonderzoek. Doordat dit onderzoek een nieuw onderzoek was waren er nog geen 
gegevens bekend over wie er aangesloten waren bij het mantelzorgplatform en wat voor zorg deze 
mantelzorgers verleenden, waardoor participatief actieonderzoek (PAO) niet direct aansloot bij dit 
onderzoek. Daardoor is er gekozen om eerst praktijkonderzoek te gaan doen, zodat de toekomstige 
studenten participatief onderzoek kunnen uitvoeren.  
‘PAO is onderzoek waarbij de aanleiding voor een vraagstelling ligt in de praktische problemen, 
vragen, dromen, uitdagingen of ideeën die (groepen) mensen hebben in/over hun dagelijks handelen 
in hun woon- of leefsituatie, werk of beroepspraktijk (Migchelbrink, 2016)’. Het onderzoek is gericht 
op het krijgen van praktische kennis. Hiermee kan individueel of collectief handelen verbeterd, 
vernieuwd of veranderd worden.  
PAO kent zes fases, namelijk: aanleiding en aanloopfase, oriëntatiefase, diagnosticeren, ontwikkelen, 
actie fase en evalueren. Participatief actieonderzoek is een langer lopend project.  
De fases waar dit project op gebaseerd is, is de aanleiding/aanloopfase, een kenmerk hiervan is, dat 
mensen vinden dat dit onderzoek nodig/gewenst is. PAO begint met een idee, vraag, wens, droom, 
probleem of behoefte bij een professional, leidinggevende of burger in het domein van werken, 
wonen, zorgen of welzijn.  Binnen de aanloopfase/inleidingsfase kwam het probleem naar voren dat 
er weinig tot geen informatie is over de aangesloten mantelzorgers. Hierdoor is er gekozen om 
praktijkonderzoek te gaan doen. Met elementen vanuit het participatief actieonderzoek. De 
elementen die vanuit het PAO toegepast zijn, zijn een dialoog bijeenkomst en het creëren van 
draagvlak.   
 

2.1.1 Betrokken partijen 
De partijen die bij dit onderzoek betrokken zijn geweest zijn: de gemeente, de mantelzorgers, 
Welzijn Mensenwerk en de twintig organisaties die onderdeel zijn van Mantelzorg platform Meppel, 
zoals: Icare, hersenletsel.nl, MEE Drenthe, LongFonds, Logeerkring Drenthe, etc.  
Met een aantal van deze partijen is contact opgenomen om draagvlak te creëren. Er is mailcontact 
geweest met alle organisaties. Dit om ons voor te stellen, de opdracht uit te leggen en uitleg te geven 
over de interviews die gehouden werden. Er was gekozen om zeven professionals te interviewen. Op 
advies van de praktijkbegeleider was er gekozen voor een WMO-consulent, casemanager dementie, 
twee onafhankelijke cliëntondersteuners/mantelzorgmakelaars, coördinator wijksteunpunt en twee 
medewerkers van Welzijn MensenWerk, de manager organisatie en projecten en de controller.   

 

2.2 Populatie  

2.2.1 Enquête 
De populatie voor de te verzamelen data waren de mantelzorgers die aangesloten zijn bij het 
mantelzorgplatform Meppel. De enquête werd verstuurd naar 928 mantelzorgers die in het bestand 
staan van het mantelzorgplatform.  
Vooraf werd uitgegaan van een reactiepercentage van 10-15% (SurveyMonkey, 2018). Een 
reactiepercentage is het percentage mensen, hier dus de mantelzorgers, dat de enquête 
daadwerkelijk invult. Wanneer er nooit eerder een enquête is gehouden onder de populatie, dan is 
er meestal een reactiepercentage van 10-15%. Dit was in dit onderzoek het geval. Daarom werd 
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ervan uit gegaan dat er tussen de 93 en 139 enquêtes ingevuld zouden worden. Een 
reactiepercentage van 20-30%, wat inhoudt dat er rond de 186 en 278 enquêtes ingevuld zouden 
worden, werd als zeer succesvol gezien. De aangesloten mantelzorgers bij het mantelzorgplatform 
Meppel hebben voorheen geen enquêtes ingevuld, dit is dus de eerste keer dat zij van het 
Mantelzorgplatform Meppel een enquête toegestuurd kregen.  
 

2.2.2 Interviews 
De interviews werden gehouden met de mantelzorgers die in de enquête aangaven intensief en 
langdurige mantelzorgers te zijn. Er werden vijf personen geïnterviewd, omdat meer interviews met 
mantelzorgers niet haalbaar was voor een half jaar onderzoek.  
 

2.2.3 Dialoogbijeenkomst 
Er was gekozen om een dialoogbijeenkomst te organiseren en te leiden en zo de meeste 
stakeholders bij elkaar te krijgen. Dit is een vorm van kwalitatieve dataverzameling (Christelijke 
Hogeschool Windesheim, 2018) en lijkt op een groepsgesprek. Voor de bijeenkomst ontvingen alle 
928 geënquêteerde een uitnodiging. Daarnaast ontvingen de 20 aangesloten organisaties via de mail 
een uitnodiging. De populatie van de bijeenkomst was dus mantelzorgers, vrijwilligers en 
professionals. Er werd een opkomst van 30 personen verwacht. Deze verwachting kwam van de 
doeldenker die ervaring heeft met dit soort bijeenkomsten. Zijn ervaring was dat er meestal rond de 
30 personen aanwezig zijn bij een dergelijke bijeenkomst.  

 

2.3 Werving 

2.3.1 Enquête 
Er is niet gekozen voor een steekproef, maar er is wel sprake van werving. Vanuit het ledenbestand 
van de nieuwsbrief, die maandelijks verspreid wordt, ontvingen alle aangesloten mantelzorgers de 
enquête. Dit werd met een aparte mail via de nieuwsbrief tool verstuurd. In het ledenbestand van 
het platform staan 928 mantelzorgers geregistreerd. De hele populatie van het platform werd 
geraadpleegd voor de enquête.  
 

2.3.2 Interviews 
Op het eind van de enquête konden deelnemers aangeven of ze geïnterviewd wilden worden en 
konden ze contactgegevens achterlaten. Bij meer dan vijf aanmeldingen werd op basis van leeftijd, 
geslacht, type zorgvrager, ziektebeeld en mate van overbelasting bepaald wie werd geïnterviewd, dit 
om een divers en breed beeld te creëren. Daarnaast werden er interviews gehouden met 
professionals. Via de mail werden professionals geïnformeerd en uitgenodigd voor een face-to-face 
interview. Op advies van de praktijkbegeleider was er gekozen voor een WMO-consulent, 
casemanager dementie, een onafhankelijke cliëntondersteuner/mantelzorgmakelaar, coördinator 
wijksteunpunt en twee medewerkers vanuit Welzijn Mensenwerk, de manager organisaties en 
projecten en de financial controller. De professionals werden geïnterviewd om een beter beeld te 
creëren over de ondersteuningsvoorzieningen en wat zij hierin verbeterd wilden zien. 

 

2.3.3 Dialoogbijeenkomst 
Aan het einde van de enquête stond een uitnodiging van de dialoogbijeenkomst. Daarnaast kregen 
de mantelzorgers uit het bestand een uitnodiging via de nieuwsbrief tool. Alle twintig aangesloten 
organisaties kregen een mail met de uitnodiging voor de bijeenkomst. 
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2.4 Respons bevorderen 

2.4.1 Enquête 
Ter introductie, voorafgaand aan de enquête, was er een stukje tekst geschreven voor in de 
nieuwsbrief. Hierin stelden de onderzoekers zich voor en werd er verteld wat er onderzocht werd 
voor het Mantelzorgplatform Meppel. Ook kwam hier een foto van de onderzoekers bij, zodat zij 
herkenbaar waren. Dit is een van de twee principes van nudging (Versluis & De Wild, 2015). Dit 
eerste principe houdt namelijk in dat er al vroeg gestimuleerd wordt om de gewenste respons te 
krijgen door middel van aankondiging. Nudges zijn een alternatief voor het gebruik van financiële 
prikkels of dwang. Het is hierbij de bedoeling om menselijk gedrag voorspelbaar te veranderen.  
Van het tweede principe wordt ook gebruik gemaakt. Dit principe houdt namelijk in dat je het 
geheugen stimuleert van de deelnemers van de enquête, door een herinnering te sturen gedurende 
de reactieperiode. Een week na het versturen van de enquête, werd een reminder verstuurd, zodat 
men er nogmaals op geattendeerd werd.  

 

2.4.2 Dialoogbijeenkomst 
Ter bevordering van de dialoogbijeenkomst werd er na een week een reminder gestuurd. Daarnaast 
werd via sociaal media (facebook) de uitnodiging onder het account van Mantelzorgplatform Meppel 
gepubliceerd. Deze publicatie werd 5 keer gedeeld door volgers van dit account. In verband met de 
privacywet werd er niet vermeld wie deze personen waren.  
 

2.5 Dataverzameling 
De dataverzamelingsmethode die bij dit onderzoek plaats vond heet mixed methods, hierbij werd 
zowel gebruik gemaakt van kwantitatieve als van kwalitatieve methoden (Migchelbrink, 2016). 
Namelijk een enquête, interviews en een dialoogbijeenkomst.  
 

Betrouwbaar 
Betrouwbaar is het vertrouwen in de werkwijze (vraagstelling, onderzoeksontwerp, 
onderzoeksinstrument, analyse, conclusie, verbeterpunten) tijdens het onderzoek (Migchelbrink, 
2016). Als er bijvoorbeeld bij de enquête vragen niet werden beantwoord of niet correct werden 
beantwoord, werd dit meegenomen onder het kopje ‘missing value’. Als er namelijk vragen worden 
verwijderd uit de enquête, is de enquête minder betrouwbaar, omdat het bestand bewerkt is.  

 
Validiteit  
Validiteit is de geldigheid betreft het vertrouwen in de inhoud van de in het onderzoek verkregen 
gegevens (Migchelbrink, 2016). Bij het opstellen van de enquête werd er gebruik gemaakt van 
gevalideerde meetinstrumenten, om een zo goed mogelijk enquête op te stellen.   

 
2.5.1 Procedure  
Er werd gekozen voor een schriftelijke enquête (Hoftijzer & Korte, 2013). Dit heeft namelijk als groot 
voordeel dat er een grote groep mensen mee bereikt kan worden. In de enquête werd gevraagd naar 
geslacht, woonplaats, duur mantelzorg, relatie met zorgvrager, ziektebeeld zorgvrager, 
mantelzorgtaken, mate van overbelasting, aantal mantelzorguren per week. Omdat het 
mantelzorgplatform wilde weten wat de kenmerken van de intensieve en langdurige mantelzorgers 
zijn werd gevraagd naar de duur en het aantal uren mantelzorg. Intensief is namelijk een subjectief 
begrip en gecompliceerd om specifiek te maken. 
De enquête werd opgesteld in het programma SurveyMonkey. Dit is een onlineprogramma. De 
enquête werd dan ook online verspreid onder de mantelzorgers.   
Er werden verschillende stappen gezet om tot een goede enquête te komen. Allereerst werd er een 
doelstelling opgesteld voor de enquête. Daarna werd er gekeken welke thema’s naar voren moesten 
komen en welke vragen daarbij gesteld konden worden. Bij het opstellen van de vragen, werden er 
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alleen maar gesloten vragen opgesteld, om de werklast van de onderzoekers in balans te houden.  
Ook werd er een inleiding geschreven aan het begin van de enquête, waarin naar voren kwam wat 
het doel was, wat de geënquêteerden eraan hadden en hoelang het invullen ging duren. Daarnaast 
werd er rekening gehouden met de AVG.  
Als laatste stap, ter afronding van de enquête, werd de enquête voorgelegd aan verschillende 
personen om het te laten testen. Na de test konden er nog een aantal kleine dingen veranderd 
worden. Toen alles goed was, werd de enquête verspreid onder de 928 mantelzorgers.  
 
De interviews werden gehouden aan de hand van het boommodel (Migchelbrink, 2016). Hierbij 
werden meerdere hoofdvragen, topics, behandeld en hierop doorgevraagd door middel van 
vervolgvragen op het desbetreffende onderwerp. 
Er werden ongeveer 6-8 topics behandeld in een interview van één à twee uur (Christelijke 
Hogeschool Windesheim, 2018). De topics waren; introductie, ondersteuningsmogelijkheden en 
wensen. Er was gekozen voor drie topics om de interviewduur te beperken tot één à anderhalf uur. 
Dit in verband met de haalbaarheid van de hoeveelheid interviews. Daarbij werd er gekeken naar het 
tweede deel van de hoofdvraag, namelijk: de verwachtingen van de intensieve en langdurige 
mantelzorgers ten aanzien van mantelzorgondersteuning. Het was de bedoeling dat daar antwoord 
op gegeven werd aan de hand van de interviews. Daarnaast werd er gekeken naar het onderzoek wat 
in 2015 gedaan was door een student bij het Mantelzorgplatform Meppel. Zij had ook mensen 
geïnterviewd aan de hand van een boommodel. 
Als laatste gingen de onderzoekers in gesprek met de opdrachtgever, de onderzoeker van de 
gemeente, en de communicatiemedewerker van Welzijn MensenWerk. Zij hadden veel ervaring met 
wat je het beste kon vragen tijdens zo’n interview en hoe je dit goed kon aanpakken.  
 
Bij de dialoogbijeenkomst werden de vragen opgesteld door de doeldenker. Hij werkt vanuit het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is zelfstandig ondernemer met zijn bedrijf 
‘Doeldenker’. De doeldenker heeft al eerder soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd en geleid Er 
kon goed gebruik gemaakt worden van zijn expertise op dit gebied. De vragen die door de 
doeldenker werden opgesteld waren: ‘Wat gaat er nu al goed in de ondersteuning van 
mantelzorgers’, ‘Hoe zou de ondersteuning van mantelzorgers er idealiter uit kunnen/moeten zien?’ 
en ‘Hoe kunnen we samen werken aan zo goed mogelijke mantelzorgondersteuning?’. 
Deze vragen sloten aan bij de laatste deelvraag. Door meerdere perspectieven te betrekken bij de 
deelvraag werd er een divers beeld gecreëerd bij de verwachtingen van de mantelzorgers ten 
aanzien van de ondersteuningsbehoefte.  

 
2.5.2 Meetinstrument 
Voor de enquête werd er gekeken naar verschillende bestaande meetinstrumenten. Er zijn veel 
verschillende meetinstrumenten beschikbaar voor de gezondheidszorg, echter was het voor het 
onderwerp mantelzorg lastig. Er zijn verschillende meetinstrumenten gevonden om de overbelasting 
van mantelzorgers in kaart te brengen, maar niet om de intensiviteit te meten.  
Daarom is er gekozen om een eigen enquête op te stellen, waarin de meeste vragen gebaseerd zijn 
op bestaande meetinstrumenten (tien vragen), maar waar ook een aantal vragen (twee vragen) in 
overleg zijn geformuleerd met de opdrachtgever.  
De meetinstrumenten die hiervoor zijn gebruikt, zijn: ‘Zicht op mijn mantelzorg’ en ‘Self-rated burden 
scale’ (CZ et al., 2015) (Kragt, 2007).  
Uit de ‘self-rated burden scale’ is de schaalvraag over overbelasting gehaald, namelijk: ‘hoe zwaar 
vindt u het geven van zorg aan uw naasten? Geef op de meetschaal hieronder aan hoe zwaar u het 
vindt. De ‘0’ betekent dat u de zorg helemaal niet zwaar vindt, de ‘10’ betekent dat u de zorg eigenlijk 
veel te zwaar vindt’. 
Uit het meetinstrument ‘Zicht op mijn mantelzorg’ waren de volgende vragen gehaald:  
1. Hoeveel uur per week verleent u mantelzorg? 
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2. Aan wie verleent u mantelzorg? 
3. Wat is het ziektebeeld van diegene aan wie u mantelzorg verleent? 
4. Waarmee helpt u uw naaste? 
5. U gaf aan tijd te willen vrij maken voor een verdiepend interview. Mogen wij contact met u 
opnemen als we meer willen weten over uw mantelzorgsituatie? 
Voor de antwoordmogelijkheden werd er ook gekeken naar ‘Zicht op mijn mantelzorg’.  
Nadat de enquête werd opgesteld, werd deze meerdere malen voorgelegd aan de opdrachtgever, de 
docente, de onderzoeker van de gemeente Meppel, en de communicatiemedewerker van Welzijn 
Mensenwerk die op dit gebied gespecialiseerd is. Zij hebben ook de enquête getest. 
 
Voor het opstellen van de topics van het interview werd er gekeken naar bestaande onderzoeken, 
o.a. een onderzoek wat in 2015 gedaan was bij het Mantelzorgplatform Meppel. Vaak werd er 
gebruik gemaakt van topiclijsten die in de bijlage staan van een onderzoek. Dit dient als hulpmiddel 
voor het opstellen van de topiclijst die bij dit onderzoek hoort. Ook werd er contact opgenomen met 
de docente om te overleggen welke topics handig waren bij dit specifieke onderwerp. Uiteindelijk 
zijn er 3 topics opgesteld.  

 

2.6 Data-analyse 

2.6.1. Enquête  
De enquêtes werden geanalyseerd met behulp van SurveyMonkey.  
SurveyMonkey is een betaald programma, via een website www.surveymonkey.nl, waarin je 
enquêtes kunt ontwerpen. Ook analyseerde het programma automatisch de antwoorden 
(Midschool, 2013). Het liet een samenvattingspagina zien van alle vragen, waarbij ook gemakkelijk 
over gegaan kon worden op de individuele vragen. Het liet zien hoeveel mensen welke antwoorden 
hadden ingevuld en hoeveel procent dit was. Daarnaast zette het programma dit ook om in 
grafieken, diagrammen of tabellen en kon je dit makkelijk opslaan als pdf of Excel bestand.  
Bij dit onderzoek werd er ook gebruik gemaakt van het filteren van bepaalde resultaten in het 
programma. Er werd een filter toegepast op vraag 5 en 6 (hoelang en hoeveel uur men mantelzorg 
verleend). Hierbij waren bij vraag 5 de volgende antwoordmogelijkheden eruit gefilterd: 9-16 uur, 
17-24 uur en 25 uur of meer. Dit gaf namelijk weer dat iemand meer dan 8 uur per week zorgt voor 
een naaste, wat gezien werd als intensief. Daarnaast waren bij vraag 6 de volgende 
antwoordmogelijkheden eruit gefilterd: 3 maanden tot 2 jaar, 2 tot 5 jaar en 5 jaar of langer. Dit gaf 
namelijk weer dat iemand langer dan 3 maanden zorgt voor een naaste, wat gezien werd als 
langdurig. Zo werden de langdurige en intensieve mantelzorgers uit het gehele bestand gefilterd. 
Het programma heeft geen mogelijkheid om bij vraag 10 (belasting vraag), een 8, 9 of 10 eruit te 
filteren onder alle personen. Daarom werd er gekozen, in overleg met een sociaal werker met veel 
ervaring met het analyseren van gegevens, om ook een Excel bestand op te stellen. In dit Excel 
bestand werden alle respondenten uitgewerkt. Dit werd ‘originele bron’ genoemd. Dit tabblad werd 
naar een ander tabblad verplaatst, waarna er twee filters toegepast werden, die ook in Survey 
Monkey waren toegepast, namelijk bij vraag 5 en 6 (langdurig en intensief). Hierna werd het 
‘originele bron’ tabblad gekopieerd en geplakt naar een nieuw tabblad, waarbij in dit tabblad een 
filter gezet werd op vraag 10 met de antwoordmogelijkheden een 8, 9 of 10. Dit bestand werd 
samengevoegd met de langdurige en intensieve mantelzorgers, waarna de duplicaten verwijderd 
werden met de duplicatenknop in Excel. In dit bestand bleven de langdurige en intensieve 
mantelzorgers over én alle mantelzorgers die een 8, 9 of 10 scoorden op vraag 10. Dit om de 
subjectiviteit van het begrip intensieve mantelzorger wat breder in de resultaten op te nemen.  
 

2.6.2. Interview 
Er was gekozen voor een interview om het tweede deel van de hoofdvraag te beantwoorden, 
namelijk: ‘Wat zijn de verwachtingen van de langdurige en intensieve mantelzorgers ten aanzien van 
de ondersteuning van het Mantelzorgplatform Meppel?’. Dit was een kwalitatieve manier van data 

http://www.surveymonkey.nl/
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verzamelen (Christelijke Hogeschool Windesheim, 2018). 
Er was voor deze manier gekozen, omdat het doel van interviewen is om de individuele 
ervaringen/perspectieven inzichtelijk te krijgen. Dit was van toepassing op het onderzoek. Via het 
stellen van vragen in het interview werd er onderzocht wat de wens was van de intensieve en 
langdurige mantelzorgers op het gebied van mantelzorgondersteuning van het Mantelzorgplatform 
Meppel.   
De interviews werden opgenomen met de spraakrecorder op de werk/stagetelefoon die in bruikleen 
is. Om de interviews voor te bereiden voor het analyseren werd er getranscribeerd, de gesproken 
opnames werden letterlijk uitgeschreven (Dingemanse, 2018a).  
Daarna werd het kwalitatieve interview gefragmenteerd en gecodeerd (Dingemanse, 2018b). Er werd 
open gecodeerd (Migchelbrink, 2016). Dit houdt in dat er een code aan een fragment verbonden 
werd. Na het coderen werden de codes vergeleken, geclusterd en werden er aparte categorieën 
gemaakt. Dit werd uitgevoerd aan de hand van de claims, concern, issues methode. Dit is een 
methode aan de hand van drie onderwerpen om onder andere interviews te kunnen categoriseren 
(Harps-Timmerman, Smits, & Jukema, 2012). De claim, wat gaat er tot nu toe goed. Het concern, wat 
zijn de problemen en de issues, welke vragen heb je over dit onderwerp. Er werd gewerkt aan de 
hand van post-its, hierop werden de claim, concern en issues op geschreven. Vervolgens werden 
deze op een flap-over geplakt bij de categorie waaronder de post-it viel. Uiteindelijk waren er drie 
flappen met post-its. Deze flappen werden geclusterd en gecategoriseerd om meer overzicht te 
krijgen.  
 

2.6.3. Bijeenkomst  
Om de dialoogbijeenkomst te analyseren werd het verslag gecodeerd (Dingemanse, 2018b). Dit is 
een vorm van kwalitatieve dataverzameling (Christelijke Hogeschool Windesheim, 2018). Het 
coderen werd gedaan aan de hand van open coderen en werd op dezelfde manier uitgevoerd zoals 
bij de interviews. Zie hiervoor het bovenstaande kopje ‘2.6.2 Interview’.  

 

2.7 Ethische & Juridische overwegingen 
Voor het onderzoek moest er rekening gehouden worden met de nieuwe privacywet die sinds 25 mei 
2018 is aangescherpt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de privacy 
rechten versterkt en uitgebreid voor de hele Europese Unie (CCMO, z.d.). De AVG gaat over 
‘persoonsgegevens’ (Schermer et al., 2018). Dit zijn alle gegevens die tot een persoon herleidbaar 
zijn. Pas als een persoon volledig geanonimiseerd is en dus niet meer herleidbaar is, is de AVG niet 
meer van toepassing. Gevolgen voor het onderzoek waren dat de AVG eist dat de toestemming voor 
het verwerken van persoonsgegevens voldoende specifiek is, hierbij moet ook vermeld worden wat 
de gegevens voor toekomstig onderzoek inhield. Het was dus van belang bij het onderzoek de 
betrokkene goed te informeren, toestemming te vragen (voor deelname en verwerking informatie) 
en persoonlijke gegevens te beschermen.  
In dit onderzoek werden de opgenomen interviews en de uitgewerkte transcripten opgeslagen in een 
map op het intranet van Welzijn MensenWerk, waar toegang tot is. Deze map heet: ‘Privacygevoelige 
informatiemappen’ en is alleen toegankelijk als Welzijn MensenWerk men daar toegang tot geeft. Er 
zijn gesprekken gevoerd met een andere student die stageloopt binnen Welzijn Mensenwerk. Deze 
student is derdejaars en studeert integrale veiligheid in Leeuwarden en houdt zich binnen welzijn 
bezig met de AVG, daarom geeft zij tips over hoe er omgegaan moet worden met persoonsgegeven. 
Daarnaast werd ervoor de gekozen interviews een informatiebrief en toestemmingsverklaring 
geschreven met behulp van het huidige model – PIF. Dit is een model wat weergeeft hoe betrokkene 
geïnformeerd moeten worden. PIF staat voor proefpersonen informatie formulier (CCMO, z.d.). Ook 
ontvingen de studenten een voorbeeldbrief van de docent met informatie hoe de gekozen 
interviewers geïnformeerd moesten worden. Voor de opgestelde informatiebrief en 
toestemmingsverklaring wordt er verwezen naar bijlage 10.1 en 10.2.  
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Bij de enquête werd een toestemmingsvraag gecreëerd, waarbij de mantelzorger die de enquête 
invulde toestemming kon geven voor het verwerken van de gegevens. Werd de vraag, ‘Geeft u 
toestemming om de gegevens te verwerken en te gebruiken voor ons onderzoek?’, met ‘nee’ 
beantwoord, dan ging de enquête naar het einde toe. Bij het antwoord ‘ja’, werd men doorgestuurd 
naar de 2de vraag.  
Bij de bijeenkomst is er gekozen om alleen de functies van de professionals te gebruiken om 
achterhaling te voorkomen.   
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Resultaten 
3. Respons 

3.1 Enquête 
Er waren 928 mantelzorgers uitgenodigd om de enquête in te vullen. Uiteindelijk hebben 245 
mantelzorgers de enquête ingevuld.  
Het reactiepercentage lag hoog. Er is namelijk een reactiepercentage van 26,4%.  
 

3.2 Interviews 
Er zijn zes mantelzorgers geïnterviewd, in plaats van vijf. Hiervoor is gekozen, omdat deze 
mantelzorger de enige jonge mantelzorger was en daar nog geen data over bekend was bij dit 
onderzoek.  
 
Tabel 1: Achtergrondinformatie geïnterviewde mantelzorgers 

Nr. Geslacht Leeftijd Hoeveel uur 
per week 
verleent men 
mantelzorg? 

Hoelang verleent 
men al 
mantelzorg? 

Aan wie 
verleent 
men 
mantelzorg? 

Wat is het 
ziektebeeld of 
beperking van 
diegene aan wie 
mantelzorg wordt 
verleend? 

Wat is het 
cijfer op 
het gebied 
van 
belasting? 

1. Man 30-45 jaar 25 uur of meer Langer dan 5 jaar Kind Verstandelijke en 
lichamelijke 
beperking 

3 

2. Man 80 jaar en 
ouder 

17-24 uur  Langer dan 5 jaar Partner Dementie 7 

3. Vrouw 30-45 jaar 25 uur of meer Langer dan 5 jaar Partner Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH) 

1 

4. Vrouw Jonger 
dan 21 
jaar 

? Langer dan 5 jaar Ouder Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH)  

5 

5. Vrouw 46-65 jaar 25 uur of meer Langer dan 5 jaar Ouder, 
Partner en 
Kinderen 

Dementie, 
Psychische 
problematiek, 
Autisme 

10 

6. Vrouw 66-79 jaar 9-16 uur per 
week 

Langer dan 5 jaar Kind Lichamelijke 
beperking en 
psychische 
problematiek 

6 

 
Daarnaast zijn er ook vijf professionals geïnterviewd. In eerste instantie zouden er geen professionals 
geïnterviewd worden. Echter bleek, tijdens een kennismakingsgesprek, dat zij toch andere, relevante, 
inzichten hadden die van belang waren voor dit onderzoek. 
 
Tabel 2: Achtergrondinformatie geïnterviewde professionals 

Nr.  Functie Hoelang oefent 
diegene deze functie 
al uit? 

1. Onafhankelijke cliëntondersteuner en 
Mantelzorgmakelaar 

1,5 jaar 
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2. Onafhankelijke cliëntondersteuner en 
Mantelzorgmakelaar 

7 jaar 

3. Coördinator Wijksteunpunt 2 jaar  

4. Casemanager bij Beter Thuis Wonen 6 jaar  

5. Consulent Sociaal Domein met als 
speerpunt WMO, bij gemeente Meppel 

3 jaar  

 

 

3.3 Dialoogbijeenkomst 
Bij de dialoogbijeenkomst waren 20 personen aanwezig, waarvan 12 professionals in zorg en welzijn, 
4 mantelzorgers, 2 vrijwilligers en 2 personen die zowel mantelzorger als vrijwilliger waren.   
 
Tabel 3: Achtergrondinformatie aanwezigen dialoogbijeenkomst 

Nr.  Ik ben een …  Geslacht Functie  

1.  Professional Vrouw Onafhankelijke cliëntondersteuner en 
Mantelzorgmakelaar  

2. Professional Vrouw Sociaal Werker 

3.  Professional Vrouw Coördinator Wijksteunpunt 

4. Professional Vrouw Werkt voor Stichting de Noorderboog 

5. Professional Vrouw Accountmanager Icare Ledenvereniging 

6. Professional Vrouw Saar aan Huis 

7.  Professional Vrouw Onafhankelijke cliëntondersteuner en 
Mantelzorgmakelaar  

8. Professional Vrouw ZorgMies Nederland Regio Zwolle e.o.  

9. Professional Vrouw Werkt bij Zorggroep Noorderboog 

10.  Professional Vrouw Sociaal Werker  

11.  Professional  Man Sociaal Werker 

12.  Professional Vrouw Sociaal Werker  

13.  Mantelzorger Vrouw - 

14. Mantelzorger Vrouw - 

15.  Mantelzorger Vrouw - 

16.  Mantelzorger Vrouw - 

17 Vrijwilliger Man Lid Werkgroep: Meppelvoorelkaar.nl 

18 Vrijwilliger Vrouw Coördinator Alzheimercafé  

19 Mantelzorger & 
Vrijwilliger 

Man Contactpunt Mantelzorg (CPM) 

20 Mantelzorger & 
Vrijwilliger 

Vrouw Contactpunt Mantelzorg (CPM) 

 
 

4. Enquête 
Het intensief zorgen werd bij vraag 5 in de enquête gevraagd. De antwoordmogelijkheden 9-16 uur, 
17-24 uur en 25 uur of langer werden hierbij meegenomen.  
Het langdurig zorgen werd bij vraag 6 in de enquête gevraagd. De antwoordmogelijkheden 3 
maanden tot 2 jaar, 2 tot 5 jaar en langer dan 5 jaar werden hierbij meegenomen. 
Na deze selectie kwam eruit dat er 114 mensen van de 245 mantelzorgers langdurig (langer dan 3 
maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week) mantelzorgen. Dit is 46,5%. 
Daarnaast is er ook gekeken naar hoe zwaar de mantelzorgers het zorgen vinden voor hun naaste, 
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hoe zij de belasting ervaren (vraag 10). Dit is bekeken voor alle 245 mantelzorgers. Hieruit kwam dat 
er 12 mantelzorgers, die niet intensief en langdurig zorgen, een 8 of hoger invullen op deze vraag.  
Hierbij de 114 langdurige en intensieve mantelzorgers opgeteld, betekent het dat er 126 
mantelzorgers intensief zorgen van de 245 mantelzorgers. Dit is 51,4%.  

 
De kenmerken van de 12 mantelzorgers die een 8 of hoger invulden bij vraag 10 verschilden op veel 
kenmerken niet. De percentages lagen bij veel vragen zeer dicht bij elkaar. Bij enkele vragen waren 
er wel andere resultaten. Er werd daarom gekozen om alleen bij de vragen: Q5. ‘Hoeveel uur per 
week verleent u mantelzorg?’ en bij Q10. ‘Hoe zwaar vindt u het geven van zorg aan uw naaste?’ een 
toelichting te geven.  
 

4.1 De kenmerken 
Het grootste gedeelte van de intensieve en langdurige mantelzorgers zorgt 25 uur of meer, namelijk 
46%. Daarnaast zorgt 33% tussen de 9 en 16 uur per week en 21% tussen de 17 en 24 uur per week.  
 
Figuur 1: Aantal uur per week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast is er bij deze vraag ook gekeken naar de andere groep mantelzorgers, namelijk de 
mantelzorgers die intensief zorgen. Dit omdat er andere resultaten waren dan bij de intensieve en 
langdurige mantelzorgers. 
De percentages voor 9-16 uur, 17-24 uur en 25 uur of meer, bleven bijna hetzelfde. Het verschil was 
dat 8% van de mantelzorgers tussen de 5-8 uur zorgde en 2% tussen de 1-4 uur. Deze groep 
mantelzorgers zorgt niet minder dan 1 uur aan zijn of haar naaste, wat overeenkomt met de 
intensieve en langdurige mantelzorgers.  
75% van de intensieve en langdurige mantelzorgers zorgt langer dan 5 jaar voor zijn of haar naaste. 
18% zorgt tussen de 2 en 5 jaar voor zijn of haar naaste. Een klein percentage van de mantelzorgers 
zorgt tussen de 3 maanden en 2 jaar voor een naaste.  
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Figuur 2: Hoelang er door de mantelzorgers al zorg wordt verleend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het grootste gedeelte, 70%, van de intensieve en langdurige mantelzorgers is vrouw. 30% is 
mannelijk van aard. 
Figuur 3: Geslacht langdurige en intensieve mantelzorgers  
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Het grootste gedeelte van de langdurige en intensieve mantelzorgers heeft een leeftijd tussen de 46 
en 65 jaar. Dit is 46% van de mantelzorgers. Daarnaast is er ook een grote groep mantelzorgers met 
een leeftijd van 66-79 jaar, namelijk 32%. Ook zijn de mantelzorgers tussen de 30 en 45 jaar met een 
grote groep. Dit is 18%. Daarnaast zijn er 4 personen van 80 jaar en ouder, wat gelijk staat aan 4%. 
De twee leeftijdscategorieën die over blijven zijn jonger dan 21 jaar (minder dan 1%) en de categorie 
21-29 jaar (minder dan 1%).  
 
Figuur 4: Leeftijd langdurige en intensieve mantelzorgers  
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Het grootste gedeelte van de intensieve en langdurige mantelzorgers verleent mantelzorg aan hun 
partner, namelijk 48%. Ook een grote groep mantelzorgers zorgt voor hun kind, namelijk 25%. De 
groep ‘Anders, namelijk…’ en zorgen voor een ‘ouder’ liggen allebei rond de 12%. Minder dan 1% van 
de mantelzorgers zorgt voor een broer/zus, grootouder of ander familielid. Niemand van de 
intensieve en langdurige mantelzorgers zorgt voor een schoonouder, vriend/kennis of een 
buurman/buurvrouw.  
 
Figuur 5: Aan wie er mantelzorg verleent wordt  
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Bij deze vraag waren er meerdere antwoorden mogelijk, daarom komt het percentage niet op 100% 
uit bij het optellen van alle staafdiagrammen.  
Het grootste gedeelte van de intensieve en langdurige mantelzorgers, 43%, zorgt voor iemand met 
een lichamelijke beperking. De categorie die hierop volgt is ‘Chronische ziekte’, met 26%. De 
categorieën ‘Algemene beperkingen vanwege ouderdom’, ‘Dementie’, ‘Niet aangeboren 
hersenletsel’, ‘Verstandelijke beperking’, ‘Psychische problematiek’ en ‘Anders, namelijk …’, liggen 
allen rond de 20%. Er is 1 iemand die zorgt voor iemand met een verslaving. Dit is minder dan 1% van 
alle mantelzorgers.  

Figuur 6: Ziektebeeld van diegene aan wie mantelzorg verleent wordt 
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Bij deze vraag waren er meerdere antwoorden mogelijk, daarom komt het percentage niet op 100% 
uit bij het optellen van alle staafdiagrammen. 
80% van de intensieve en langdurige mantelzorgers heeft als taak, het beschikbaar en bereikbaar 
zijn. De daarna meest uitgevoerde taak is ‘Vervoer en begeleiding bij bezoeken’, wat 72% van de 
mantelzorgers als taak heeft. De taken ‘Hulp bij het huishouden’, ‘Administratieve hulp’, ‘Gezelschap, 
troost, afleiding’ en ‘Structuur bieden’ liggen allen rond de 60%. De taak die de minste mantelzorgers 
uitvoeren is de ‘verpleegkundige hulp’, namelijk 29%.  
 
Figuur 7: Taken mantelzorgers 
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De meeste intensieve en langdurige mantelzorgers geven de zorg voor hun naaste een 7 op het 
gebied van belasting, namelijk 19%. Daarna geeft 17% van de mantelzorgers een 5, 6 of 8 op het 
gebied van belasting.  
Het gewogen gemiddelde is 6,13.  
 
Figuur 8: Belasting mantelzorgers (langdurige en gedeelte intensieve mantelzorgers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast is er bij deze vraag ook gekeken naar de andere groep mantelzorgers, namelijk de 
mantelzorgers die intensief zorgen. Dit omdat er andere resultaten waren dan bij de intensieve en 
langdurige mantelzorgers.  
Het verschil bij deze vraag zit voornamelijk bij de cijfers 8, 9 of 10. 21,4% van deze groep mensen 
geeft namelijk een 8, 7,9% geeft een 9 en 5% geeft een 10. Deze percentages liggen hoger dan bij de 
intensieve en langdurige mantelzorgers. 
Het gewogen gemiddelde is 6,35.  
 
Figuur 9: Belasting mantelzorgers (alle intensieve mantelzorgers) 
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5. Interview en Dialoogbijeenkomst 
5.1. Codelijst  
Hier staat de opgestelde codelijst van alle interviews (mantelzorgers en professionals) en van de 
dialoogbijeenkomst.  
 
Tabel 4: Codelijst 

Categorie  Codes  

Maatwerk leveren Maatwerk  
 Tijdenbijeenkomst zijn niet ideaal 
 Proberen alle groepen mantelzorgers te betrekken 
Informeren over 
ondersteuningsmogelijkheden 

Professionals moeten breder informeren naar de 
cliënt 

 Alles afschuiven op Welzijn is niet reëel  
 Welzijn heeft nooit opties aangedragen ter 

ondersteuning 
Jonge mantelzorguitjes Tijden voor jonge mantelzorgers uitjes 
 Uitjes jongeren sluiten niet altijd aan bij 

leeftijdscategorieën  
Samenwerking tussen 
organisaties 

Betere samenwerking tussen organisaties 

 Zorgpartijen moeten elkaar weten te vinden 
 Meer werken vanuit een bloemmodel 
 Luisteren en handelen naar boodschap van 

mantelzorgers 
Onbekendheid 
ondersteuningsmogelijkheden 
bij de mantelzorgers 

Naamsbekendheid voor jonge mantelzorgers en de 
ondersteuning daarvan 

 Onbekendheid ondersteuningsmogelijkheden en 
mantelzorgplatform 

Alle informatie op één plek Informatie centraal en inzichtelijk 
 Helder maken welke hulp mensen waar kunnen 

vinden 
 Toegankelijk aanbod, ook zonder computer 

 

5.1.1. Maatwerk leveren 
Het is lastig om maatwerk te leveren als organisatie. Het is namelijk vaak niet mogelijk, bijvoorbeeld 
omdat sommige ondersteuningsmogelijkheden simpelweg niet bestaan of er geen financiering voor 
is. Dit terwijl de mantelzorgers er wel behoefte aan hebben. Aan de andere kant wordt er ook 
aangegeven dat er soms niet te moeilijk gedacht moet worden door de professionals om een 
passende ondersteuningsmogelijkheid te vinden.  
Om maatwerk te leveren moet er naar verschillende factoren gekeken worden. Een voorbeeld van 
een factor is ‘de tijd’. De tijd dat er een activiteit of een bijeenkomst georganiseerd wordt. Er zijn 
namelijk allerlei verschillende categorieën mantelzorgers die allemaal op een ander moment van de 
dag een activiteit of een bijeenkomst kunnen bijwonen. Deze verschillende categorieën 
mantelzorgers zijn bijvoorbeeld: jonge mantelzorgers die naar school moeten, werkende 
mantelzorgers en mantelzorgers die overdag kunnen en ’s avonds aan het zorgen zijn. Met deze 
verschillende categorieën dient rekening gehouden worden.  
Een andere factor is ‘interesse’. Elke mantelzorger heeft een andere interesse. Daarom is het 
belangrijk om aansluiting te vinden bij de mantelzorgers op een zo’n breed mogelijk gebied. De ene 
mantelzorger vindt het fijn om met lotgenoten in contact te komen, een andere vindt het fijn om een 
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leuke activiteit te ondernemen op bijvoorbeeld de Dag van de Mantelzorg en weer een andere zou 
graag een informatieavond willen. Om maatwerk te kunnen leveren moet hier rekening mee 
gehouden worden.  
 
Respondent 14 – Mantelzorger bij de dialoogbijeenkomst: ‘Maatwerk leveren kan op dit moment 
niet, waar wel behoefte aan is. Soms wordt er zo moeilijk gedacht door de hulpverleners, waar men 
juist makkelijker zou moeten denken’.  
 

5.1.2. Informeren over ondersteuningsmogelijkheden 
Om goede ondersteuning te kunnen bieden, moet er allereerst goed geïnformeerd worden naar de 
mantelzorgers toe wat er mogelijk is op het gebied van ondersteuning. Dit is iets wat op dit moment 
nog te weinig wordt gedaan. Mantelzorgers geven namelijk aan dat sommige professionals niet 
vertellen welke mogelijkheden er zijn of vertellen niet breed genoeg welke mogelijkheden er zijn. Er 
zijn wel informatieavonden waar dit besproken wordt, maar hier hebben niet alle mantelzorgers 
behoefte aan. Zij zouden liever één op één een gesprek voeren met een professional waar naar 
voren komt wat er allemaal mogelijk is. Dit ook omdat niet alle mantelzorgers tijd en de middelen 
hebben om meerdere uren van huis te gaan.  
Daarnaast geven de mantelzorgers aan dat het niet reëel is dat het Mantelzorgplatform alleen deze 
informatieverstrekking op zich neemt. Meerdere organisaties, waaronder de Gemeente, zouden 
moeten weten wat er allemaal mogelijk is en dit moeten vertellen aan de mantelzorgers.  
 
Respondent 1 - Geïnterviewde mantelzorger: ‘Gewoon is breed informeren. En ja, ik ben niet zo van 
de informatieavonden, want die zijn er ook en ja daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. Van ja, 
dan denk ik, het is leuk, maar wat mij daar in twee uur verteld wordt, kan ik misschien in vijf minuten 
van iemand anders horen. En dat zou voor mij veel korter en efficiënter zijn.’  

 

5.1.3. Jonge mantelzorguitjes 
Jonge mantelzorgers komen steeds beter in beeld. Voor de ondersteuning worden er uitjes geregeld 
waarbij deze mantelzorgers zich even kunnen ontspannen. De jonge mantelzorgers geven aan dat de 
tijden voor deze uitjes niet altijd gunstig zijn. Er wordt uitgegaan van basisschooltijden bij het regelen 
van de uitjes, terwijl er ook jonge mantelzorgers zijn die op de middelbare school zitten.  
De jonge mantelzorgers verschillen in leeftijd van zeven tot achttien jaar. Het leeftijdsverschil is erg 
groot. Hierdoor sluiten niet alle activiteiten aan bij de leeftijd en interesses van de jongeren. De 
activiteiten verschillen per keer, waarbij bijvoorbeeld bij archery tech (boogschieten) wel een 
leeftijdsgrens gesteld was, namelijk voor jongeren boven de twaalf jaar.  
 
Respondent 4 – Geïnterviewde mantelzorger: ‘Maar dat verschilt ook met wat je gaat doen. Want 
niet iedereen vindt alles leuk en het verschilt ook of je kan, want er wordt rekening gehouden met 
basisschool tijden. Nou ja, diegene die dus al op de middelbare school zitten…’. 
 

5.1.4. Samenwerking tussen organisaties 
Organisaties zouden beter met elkaar moeten samenwerken, elkaar beter moeten weten te vinden 
en gebruik moeten maken van elkaars netwerk. Dit zou voor de mantelzorgers van groot belang 
kunnen zijn. Hierbij zou er ook meer gewerkt moeten worden vanuit het bloemmodel (Gerritsen & 
Nauta, 2008). Dit model houdt in dat het hart van de bloem de cliënt is, waar de bloemblaadjes aan 
vast zitten en die elkaar ‘aanraken/overlappen’. Deze bloemblaadjes zijn alle professionals die om de 
cliënt heen staan. Dit houdt in dat de professionals elkaar weten te vinden en weten wie er allemaal 
betrokken zijn bij een cliënt. Om zo op een goede manier gebruik te maken van elkaars expertise en 
zichtbaar te zijn voor de cliënt. Zodat de cliënt weet bij wie die moet zijn bij bepaalde vragen. Hierbij 
is het ook heel belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de cliënt en daar op een passende wijze 
naar te handelen.   



 26 

 
Respondent 2 – Geïnterviewde professional: ‘Ik denk dat het mantelzorgplatform goed is. Want ik 
geloof heel erg in dat zorgpartijen elkaar ook vooral moeten weten te vinden. Ik geloof wel heel erg in 
netwerken van zorgpartijen. Dat dat voor de mantelzorgers ook veel toevoegt, voor iedereen, maar 
voor de mantelzorgers ook’. 

 

5.1.5. Onbekendheid ondersteuningsmogelijkheden bij de mantelzorgers 
Een aantal mantelzorgers gaven aan dat ze niet bekend zijn met de ondersteuning van 
mantelzorgers. Ze weten niet dat dit mogelijk is en wat deze ondersteuning precies inhoudt. Veel 
mensen en dus ook mantelzorgers, hebben nog nooit gehoord van het begrip 
mantelzorgondersteuning. Bij veel mensen is dit gewoon niet bekend. Zo ook bij de jonge 
mantelzorgers. Een jonge mantelzorger die geïnterviewd werd had er nog nooit van gehoord. Zij 
hoorde hiervan op de Dag van de Mantelzorg.  
Er zou dus meer bekendheid en naamsbekendheid moeten komen voor de 
ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor mantelzorgers.  
 
Respondent 4 – Geïnterviewde mantelzorger: ‘Wij zijn erbij gekomen met de week van de 
Mantelzorg. Toen was het van, ‘He, er is ook iets voor jonge mantelzorgers’. Want daar wisten we 
niets vanaf.’  
 

5.1.6. Alle informatie op één plek  
Mantelzorgers zouden graag willen zien dat er een centraal punt komt waar alle informatie voor 
mantelzorgers te vinden is. Dit kan zijn over ziektebeelden van zorgvragers, 
ondersteuningsmogelijkheden of bijvoorbeeld ruimte voor vragen. Er is overal wel wat informatie te 
vinden, maar er is geen centraal/inzichtelijk punt. Ook zijn de ondersteuningsmogelijkheden niet 
bekend en zijn ‘de wegen’ onduidelijk. Mantelzorgers weten vaak niet waar of hoe ze hulp kunnen 
vinden, dit moet helder gemaakt worden en ook toegankelijk zijn voor mantelzorgers zonder 
computer.  
 
Respondent 18 - Geïnterviewde vrijwilliger dialoogbijeenkomst: ‘Het moet heel helder zijn voor 
mensen waar ze dingen kunnen vinden, hoe ze het vaarwater moeten bevaren’. 
 
  



 27 

6. Discussie 
6.1 Onderzoeksmethode 

Om tot een antwoord te komen op het eerste deel van de hoofdvraag is er een enquête verstuurd 
onder 928 mantelzorgers. Een reactiepercentage van 15% was het streven. Uiteindelijk is er een 
reactiepercentage van 26,4% behaald. Dit getal ligt hoger dan verwacht werd. De kans is hierdoor 
groot dat de uitkomsten van de enquête gelden voor de gehele groep mantelzorgers.  
Om tot een antwoord te komen op het tweede deel van de hoofdvraag zijn er interviews gehouden. 
Er zijn in totaal zes interviews gehouden met mantelzorgers, vijf interviews met professionals en er is 
een dialoogbijeenkomst gehouden voor mantelzorgers, professionals en vrijwilligers, waar 
uiteindelijk 20 personen aanwezig waren. Alle geïnterviewden stonden open voor een gesprek en 
wilden graag hun ervaringen en inzichten delen. Hierdoor werd er (soms) afgeweken van de vragen 
die gesteld moesten worden. Daardoor was niet alle verkregen data bruikbaar. Deze data hebben we 
achterwege gelaten in dit adviesrapport, omdat dit niet van toepassing is op de hoofdvraag.  
 
Generaliseerbaarheid 
De resultaten van dit onderzoek zijn niet algemeen geldend voor andere groepen mantelzorgers in 
andere delen van Nederland. Dit onderzoek is specifiek gericht op de mantelzorgers die aangesloten 
zijn bij het Mantelzorgplatform Meppel. Elke gemeente heeft namelijk andere faciliteiten op het 
gebied van mantelzorgondersteuning, waardoor de behoefte aan mantelzorgondersteuning anders 
is.  
 
Verzadiging van de resultaten 
Er is in beperkte mate verzadiging bereikt. Er is namelijk in de beginfase van het onderzoek gekozen 
om verschillende professionals te spreken, om zo divers mogelijke data te verkrijgen. Dit geldt ook 
voor de mantelzorgers. Echter zorgt dit in beperkte mate voor verzadiging van de resultaten. De 
verschillende professionals en mantelzorgers gaven namelijk veel verschillende antwoorden, wat 
veel verschillende informatie opleverde. Naarmate er meer interviews gehouden waren, trad er 
meer verzadiging op. Er werden meer dezelfde antwoorden gegeven en er kwamen (bijna) geen 
nieuwe antwoorden. 
 
Representativiteit van de gegevens 
Er is een selecte keuze gemaakt voor de mantelzorgers en professionals die geïnterviewd werden. 
Hierbij is bij de professionals gekeken naar, wie er veel met mantelzorgers in contact komen in hun 
werk en wie van hen open zou staan voor een interview.  
Voor de interviews met mantelzorgers is er geselecteerd op intensiviteit en langdurigheid van de te 
verlenen mantelzorg. Daarnaast zijn ook alleen de mantelzorgers benaderd die in de enquête 
aangeven dat ze wel geïnterviewd wilden worden. Daarna is er zo breed mogelijk en gericht 
geselecteerd op leeftijd, geslacht, aan wie er mantelzorg wordt verleend, wat het ziektebeeld is en 
wat de mate van belasting is.  
Door te selecteren krijg je niet alle verschillende soorten mantelzorgers en professionals in beeld. 
Hierdoor kan het zijn dat je andere resultaten en uitkomsten hebt bij andere soorten mantelzorgers 
en professionals.  

 

6.2 Inhoudelijk  
Intensief en langdurig zorgen 
114 mantelzorgers van de 245 mantelzorgers zorgen intensief (meer dan acht uur per week) en 
langdurig (langer dan drie maanden). Dit is 46,5%.  
Daarnaast is er ook gekeken naar hoe zwaar de mantelzorgers het zorgen vinden voor hun naaste. 
Het blijkt dat 12 mantelzorgers, die niet intensief en langdurig zorgen, een 8 of hoger invullen op de 
belasting schaalvraag. Hierbij de 114 mantelzorgers opgeteld, betekent het dat er 126 mantelzorgers 
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intensief zorgen. Dit is 51,4%.  
In vergelijking tot heel Nederland liggen deze percentages hoger bij het Mantelzorgplatform Meppel, 
dan in Nederland (Kruijswijk & Nanninga, 2017). In Nederland zorgt ongeveer een op de zes (16%) 
mantelzorgers meer dan acht uur per week. Waarvan een half miljoen mensen dat vaak al gedurende 
een langere tijd doen. 
 
Kenmerken mantelzorger 
70% van de geënquêteerde mantelzorgers is vrouw en 30% is een man. Het percentage vrouwen ligt 
bij het Mantelzorgplatform Meppel hoger dan algemeen genomen over heel Nederland, waarvan alle 
mantelzorgers 59% vrouw is (Kruijswijk & Nanninga, 2017).  
De leeftijd van het grootste deel van de mantelzorgers in Nederland, namelijk 45%, ligt tussen de 45 
en 65 jaar (Kruijswijk & Nanninga, 2017). Bij dit onderzoek is deze leeftijdscategorie ook het grootste. 
Dit percentage is exact gelijk aan dat van heel Nederland. Het percentage wat ouder is dan 65 jaar in 
heel Nederland is 18%, wat bij dit onderzoek ongeveer 35% is. Het aantal jongeren dat mee gedaan 
heeft aan dit onderzoek is klein, namelijk 2%, terwijl dit percentage in Nederland op 8% ligt.  
 
De kans dat iemand overbelast raakt neemt toe als er langdurig en/of intensief gezorgd wordt en er 
veel verschillende soorten taken zijn als mantelzorger (Kruijswijk & Nanninga, 2017). Bij dit 
onderzoek gaven de langdurige en een gedeelte van de intensieve mantelzorgers gemiddeld een 6,1 
en de intensieve een 6,4 op de belasting vraag. Dit getal ligt hoger dan alle 245 geënquêteerde 
mantelzorgers. Hiervan ligt het gemiddelde op 5,6.    
Ook is te zien dat de intensieve en langdurige mantelzorgers veel verschillende taken op zich nemen, 
voornamelijk beschikbaar/bereikbaar zijn, vervoer en begeleiding bij bezoeken en gezelschap, troost, 
afleiding en het bespreken van problemen. Door de veel verschillende taken neemt de belasting toe.  
Daarnaast is de relatie tot de zorgvrager bepalend voor de ervaren belasting van de mantelzorger 
(Kruijswijk & Nanninga, 2017). Het blijkt dat de zorg voor een partner of kind als zwaarder wordt 
ervaren dan mantelzorg voor iemand anders. De meeste mantelzorgers, bijna de helft (48%), in dit 
onderzoek zorgden voor hun partner. Daarnaast zorgt ook een grote groep voor een kind (25%).  
Als laatste leiden ook sommige ziektebeelden, zoals dementie, tot een hoger ervaren belasting (De 
Koker & De Vos, 2015). Dit komt door de cognitieve beperkingen of gedragsveranderingen die bij dit 
ziektebeeld horen. In dit onderzoek zorgt 14% van de mantelzorgers voor iemand met dementie. Het 
meest voorkomende ziektebeeld is een lichamelijke beperking (43%). 
 
Mantelzorgondersteuning 
In Nederland heeft een kwart van de 1,7 miljoen mantelzorgers die zware zorg verleent, behoefte 
aan respijtzorg (Kruijswijk & Nanninga, 2017). Respijtzorg is een onderdeel van de 
mantelzorgondersteuning. Het is niet duidelijk hoeveel mantelzorgers behoefte hebben aan welke 
soort dan ook op het gebied van mantelzorgondersteuning in Nederland, en ook niet bij het 
Mantelzorgplatform Meppel. Dit komt doordat er kwalitatief onderzoek is gedaan over dit 
onderwerp, waardoor er geen getallen verkregen zijn.  
Uit de literatuur blijkt dat goede mantelzorgondersteuning een kwestie is van maatwerk (Kruijswijk & 
Nanninga, 2017). Er moet aandacht geschonken worden aan de verschillende mantelzorgrelaties en –
situaties. Dit is een van de resultaten die uit de interviews komt. Hierin wordt namelijk gezegd dat 
maatwerk gewenst is voor de mantelzorgers, waarbij het belangrijk is dat er geluisterd wordt naar de 
mantelzorger en de professionals zo op een gepaste wijze kunnen handelen.  
Verder blijkt uit de literatuur dat professionals een belangrijke rol hebben in het delen van informatie 
en verwijzing naar andere organisaties en/of professionals (Kruijswijk & Nanninga, 2017). In dit 
onderzoek komt ook naar voren dat professionals samen moeten werken, elkaar moeten weten te 
vinden en zo om een mantelzorger heen moeten staan. Zodat het delen van informatie en het 
verwijzen naar ondersteuningsmogelijkheden gebruikelijker en eenvoudiger wordt en de 
professionals zichtbaar zijn voor de mantelzorgers.  
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7. Conclusie 
In dit adviesrapport stond de vraag centraal: ‘Wat is het aandeel intensieve en langdurige 
mantelzorgers in het bestand van Mantelzorgplatform Meppel en wat zijn hun verwachtingen van de 
ondersteuning van het Mantelzorgplatform Meppel?’.  
 
Het Mantelzorgplatform Meppel kent 46.5% intensieve en langdurige mantelzorgers, dit werd 
geconcludeerd uit de enquête die uitgezet was onder het gehele bestand, namelijk de 928 
mantelzorgers. Intensief houdt in dat iemand meer dan acht uur per week zorg verleend. Daarnaast 
werd er gesproken over het langdurig verlenen van mantelzorg: wanneer een mantelzorger langer 
dan drie maanden voor iemand zorgt (Isarin, 2005) (De Boer, Woittiez & Van Zonneveld, 2013). Echter 
werd de intensiviteit en langdurigheid eveneens vergeleken met de mate van overbelasting. Dit werd 
gedaan aan de hand van een schaalvraag. Bij een acht of hoger werd er gesproken van overbelasting. Bij 
de intensieve en langdurige mantelzorgers hadden 31 mantelzorgers een 8 of hoger. Echter konden 
mantelzorgers die niet intensief en langdurig zorg verleenden ook een 8 of hoger scoren, aldus 
overbelast zijn. Dit maakte dat nog veertien niet intensieve en langdurige mantelzorgers aansloten bij de 
groep overbelaste mantelzorgers. De intensieve, langdurige en intensief zorgen uit het bestand van 
mantelzorgplatform Meppel is 51,4%. Het grootste gedeelte van deze groep is vrouw. Over het 
algemeen zijn de mantelzorgers tussen de 46 en 65 jaar. De mantelzorgers zorgden meerderdeel voor 
hun partner en de meest voorkomende ziektebeelden zijn ‘lichamelijke beperking’ en ‘verstandelijke 
beperking’. Taken die mantelzorgers in de regel veelal uitvoeren zijn ‘beschikbaar zijn’ en ‘vervoer/ 
begeleiding bij bezoek arts, familiebezoek en/of kapper’. 
 
In de gehouden interviews kwam ernaar voren dat mantelzorgers meer verwachten van de 
ondersteuningsmogelijkheden. De mantelzorgers wilden zien dat er meer bekendheid over de 
ondersteuningsmogelijkheden komt. Een groot deel van de mantelzorgers zijn hier niet van op de 
hoogte en enkelen hebben zelfs geen idee van het bestaan van mantelzorgondersteuning.  
Daardoor moet er ook meer geïnformeerd worden, door professionals, dat er 
ondersteuningsmogelijkheden zijn voor mantelzorgers. Dit wordt nog te weinig gedaan.  
Er zijn mogelijkheden voor informatieavonden over ondersteuningsmogelijkheden, echter zijn de 
mogelijkheden voor ondersteuning heel divers, waardoor ze niet aansluiten bij de mantelzorgers. 
Mantelzorgers hebben meer behoefte aan persoonlijke gesprekken dat aansluit bij hun huidige situatie. 
Hierdoor kan er meer maatwerk geleverd worden. Mantelzorgers gaven aan de hand van de interviews 
aan hier behoefte aan te hebben. Dit komt omdat iedere mantelzorger andere behoeftes, interesses en 
een andere tijdsplanning heeft. Met deze factoren moet dan ook rekening gehouden worden. Echter 
geven de mantelzorgers wel aan dat ze het niet reëel vinden dat het Mantelzorgplatform Meppel dit 
allemaal op zicht neemt. De gemeente zou hierin ook beter kunnen informeren.  
Daarnaast moet er beter samengewerkt worden tussen de verschillende organisaties en moeten zij 
elkaar beter kunnen vinden. Hierbij zouden de professionals graag zien dat er samengewerkt wordt 
vanuit het bloemmodel. Dit houdt in dat de professionals elkaar weten te vinden en weten wie er 
allemaal betrokken zijn bij een mantelzorger.  
Wat de mantelzorgers ook verwachten is dat er een plek gecreëerd wordt waar mantelzorgers al hun 
informatie/vragen kunnen laten beantwoorden. Er is veel informatie te vinden, maar alles is niet op één 
centraal punt, dit maakt dat mantelzorgers niet weten hoe of waar ze hulp kunnen vinden. Dit moet 
helder gemaakt worden door alle informatie op één plek te krijgen en dit ook toegankelijk te maken 
voor mantelzorgers zonder computer.  
Als laatste wilden mantelzorgers meer aandacht voor jonge mantelzorg uitjes. Gelukkig komen de jonge 
mantelzorgers steeds beter in beeld. Voor de uitjes ligt de leeftijdscategorie heel breed. Dit zorgt dat de 
interesses voor de uitjes verschilt per leeftijdscategorie. Ook wordt er uitgegaan van een 
basisschooltijden met het plannen van de uitjes, terwijl er ook jonge mantelzorgers op de middelbare 
zitten. Hierdoor kunnen niet alle jonge mantelzorgers aansluiten, terwijl hier wel behoefte aan is.  
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8. Aanbevelingen 
1. Alle informatie op één plek  

Het Mantelzorgplatform Meppel werd in 2015 opgericht om via één plek 

(www.mantelzorgplatformmeppel.nl) al het nieuws en informatie met de mantelzorgers te 

delen. In de drie jaar tijd dat dit platform bestaat is het aanzienlijk gegroeid, wat betekent 

dat steeds meer mantelzorgers en professionals weten van het bestaan van dit platform. 

Echter bleek dat er, ondanks dit Mantelzorgplatform Meppel, behoefte was aan een centraal 

punt waar álle informatie voor mantelzorgers te vinden is. Daarnaast was het veelal 

onduidelijk welke wegen er bewandeld moesten worden door de mantelzorgers voordat zij 

antwoord kregen op hun vragen.  

Het Mantelzorgplatform zou meer organisaties bij het platform kunnen betrekken, zodat op 

het platform steeds meer informatie komt te staan. Hierdoor hoeven de mantelzorgers maar 

één weg te onthouden, namelijk die naar het Mantelzorgplatform Meppel toe. Hierdoor 

worden de onduidelijkheden, over het bewandelen van de wegen, weggenomen. Hierbij 

moet wel rekening gehouden worden met de mantelzorgers die niet in het bezit zijn of die 

niet goed over weg kunnen met een computer. Er zou dus ook een folder o.i.d. moet komen 

die verspreid wordt onder de inwoners van gemeente Meppel of die op centraal gelegen 

punten komen te liggen, zoals bijvoorbeeld bij de balie van de gemeente, de huisarts of in de 

wijkcentra.  

 

2. Maatwerk leveren 

Maatwerk leveren is erg belangrijk in het aanpakken en voorkomen van overbelasting (De 

Boer, Plaisier & De Klerk, 2018). Het voorkomen en aanpakken van overbelasting is erg van 

belang voor zowel de mantelzorgers zelf als voor de gehele samenleving, doordat er minder 

een beroep gedaan wordt op professionals. Hierdoor zijn er uiteindelijk minder kosten.  

Om maatwerk te leveren zou het Mantelzorgplatform Meppel goed moeten luisteren naar 

de wensen en behoeftes van de mantelzorgers. Het is hierbij belangrijk dat er goed 

samengewerkt wordt met de mantelzorgers, maar ook met de verschillende organisaties en 

professionals en met de gemeente.  

Bij het organiseren van nieuwe bijeenkomsten zal er goed gekeken moeten worden naar de 

begin- en eindtijd en de categorie mantelzorger die tot de doelgroep van de bijeenkomst 

hoort. Niet elke mantelzorger heeft namelijk op hetzelfde moment van de dag tijd om een 

bijeenkomst bij te wonen.  

Ook moet er gekeken en geluisterd worden naar de interesses van de mantelzorgers. De 

verschillende categorieën mantelzorgers hebben behoefte aan verschillende zaken. Sommige 

mantelzorgers hebben behoefte aan lotgenotencontact, terwijl anderen meer behoefte 

hebben aan een informatiebijeenkomst.  

 

3. Onbekendheid ondersteuningsmogelijkheden  

Uit onderzoek van MOVISIE dat samen met veertien provinciale centra voor 

Maatschappelijke Ontwikkelingen (CMO’s) onderzoek deed, blijkt dat er door gemeentes 

veel mogelijkheden geboden worden ter ondersteuning van mantelzorgers. Nu is het zo dat 

mantelzorgers niet op de hoogte zijn van de ondersteuningsmogelijkheden, waardoor ze 

daar weinig tot geen gebruik van maken(Zorg en Financiering, 2013). Het informeren en 

bekendmaken van de ondersteuningsmogelijkheden is voor Mantelzorgplatform Meppel, 
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maar ook gemeente Meppel een aandachtspunt waar veel winst op te behalen valt. Door 

meer bekendheid van de ondersteuningsmogelijkheden kunnen mantelzorgers meer ontlast 

worden, waardoor de overbelasting verminderd wordt. Mantelzorgers zelf zien dit graag 

door persoonlijke gesprekken, in plaats van bijeenkomsten, omdat bijeenkomsten tijdrovend 

zijn en soms moeilijk te regelen zijn rondom de zorgvrager. 

Iedere mantelzorger is uniek evenals de situatie van de mantelzorgers, door de persoonlijke 

gesprekken wordt er geluisterd naar de mantelzorger en kan hij in eerste instantie zelf 

aangeven wat de mantelzorger nodig denkt te hebben. Informatie over de verschillende 

ondersteuningsmogelijkheden kan in de vorm van een informatieflyer worden gegeven. 

 

4. Samenwerken tussen organisaties  

Het Mantelzorgplatform Meppel werkt veel samen met verschillende organisaties, 

waaronder Icare, Hersenletsel.nl, MEE Drenthe, etc. Een veel voorkomend probleem bij 

organisaties die samenwerken is, dat iedere organisatie op zijn eigen eilandje leeft, ook wel 

de eilandjescultuur genoemd (Bannink, 2013). Iedere organisatie is druk bezig met de 

mantelzorg ondersteuning, maar heeft niet door wat andere organisaties hierin al doen. Dit 

hoeft niet bij elke organisatie het geval te zijn, maar het advies hierin is om gebruik te maken 

van een bloemmodel. Uit de gehouden dialoogbijeenkomst kwam naar voren dat 

organisaties nog veel langs elkaar heen werken Door gebruik te maken van een bloemmodel 

kan dit worden verbeterd. Het bloemmodel houdt in dat de cliënt het hart van de bloem is, 

waaraan de bloemblaadjes vast zitten en elkaar ‘aanraken/overlappen’. Deze bloemblaadjes 

zijn alle professionals die om de cliënt heen staan. De professionals weten wie er allemaal 

betrokken zijn bij die ene cliënt en weten ook van elkaars professie af. Om zo op een goede 

manier gebruik te maken van elkaars expertise en zichtbaar te zijn voor de cliënt. Zodat de 

cliënt weet bij wie die moet zijn bij bepaalde vragen. Door gebruik te maken van het 

bloemmodel wordt het samenwerken verbeterd en de mantelzorger beter ondersteund.  
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10.  Bijlagen  
10.1 Informatiebrief INTERVIEW 
 
Betreft: Onderzoek ‘KENMERKEN MANTELZORGERS EN WENS 
MANTELZORGONDERSTEUNING’ 
 

 
 
Doel van het onderzoek 
Het Mantelzorgplatform Meppel wil graag goede ondersteuning bieden aan mantelzorgers. 
Via de interviews, met u als mantelzorger, willen wij erachter komen wat de verwachting is 
van de mantelzorgondersteuning van het Mantelzorgplatform Meppel.  
Hiervoor zijn wij, Willisa Kragt en Sanne van Beek, gevraagd om onderzoek te doen. Wij zijn 
4e jaars verpleegkunde studenten aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Dit 
onderzoek wordt met ondersteuning vanuit de Regiocampus uitgevoerd.  
U heeft een enquete ingevuld met vragen over mantelzorg. U heeft daarin aangegeven dat u 
mee wilt werken aan een interview. Dat is waarvoor wij u nu benaderen. De gesprekken met 
u en anderen helpen ons om een beter beeld te krijgen waarin de ondersteuning hetzelfde, 
verbetert of anders in moet blijven/worden.  
 
Wat kunt u verwachten als u besluit mee te doen aan het onderzoek?  
Als u meedoet aan het onderzoek dan zal er eenmalig een gesprek met u worden gevoerd. In 
dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod, namelijk: de ervaring van u met 
mantelzorg, hoe de mantelzorgondersteuning is op dit moment en wat uw wensen zijn op 
het gebied van mantelzorgondersteuning. 
Dit gesprek wordt opgenomen zodat de interviewers zich aandachtig kunnen richten op het 
gesprek. Met behulp van deze opname kan het gesprek nadien worden uitgetypt. Na het 
uittypen stuurt een van de interviewers u een samenvatting van het gesprek.  
 
Waar vindt het gesprek plaats en hoelang duurt het gesprek? 
Het gesprek wordt gevoerd waar u wilt. Dit kan bijvoorbeeld bij u thuis zijn. Desgewenst 
bent u van harte welkom bij De Koeberg (Rembrandtplein 83) of De Beemd (Bouwkamp 2).  
Het gesprek zal ongeveer één à anderhalf uur duren.  
Wat gebeurt er met uw gegevens? 
Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uiteraard blijft wat u ons verteld geheim 
en vertellen wij dit niet aan derden. De enige die weet welke deelnemer aan het onderzoek 
bepaalde informatie heeft verstrekt, zijn de onderzoekers. Gegevens worden uitsluitend op 
anonieme wijze verwerkt in de onderzoeksrapportage. Na afloop van het onderzoek worden 
al uw persoonsgegevens vernietigd.  
 
Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 
 
U heeft zelf geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Op de lange termijn is 
het voordeel voor u of anderen, dat de mantelzorgondersteuning mogelijk beter aansluit bij 
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uw behoefte als mantelzorger, waardoor u zich als mantelzorger hopelijk beter ondersteund 
voelt.  
 
Wat gebeurt er als u meedoet? 
 
Als u besluit mee te doen, ondertekent u een speciaal toestemmingsformulier. Dit gebeurt 
voorafgaand aan het interview. Hiermee geeft u aan dat u vrijwillig besloten heeft aan het 
onderzoek mee te doen. Dit betekent NIET dat u dan aan het onderzoek vastzit. U heeft 
altijd het recht om van gedachten te veranderen en zonder opgaaf van reden alsnog niet 
mee te doen. Ook kunt u het altijd aangeven als u op een vraag geen antwoord wilt geven. 
 
Wilt u verder nog iets weten?  
Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij een van de onderzoekers:  
Willisa Kragt w.kragt@welzijnmw.nl | 0683483187 
Sanne van Beek s.vanbeek@welzijnmw.nl | 0683418682 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sanne van Beek  
Willisa Kragt  
  

mailto:w.kragt@welzijnmw.nl
mailto:s.vanbeek@welzijnmw.nl
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10.2 TOESTEMMINGSFORMULIER 
 

Toestemmingsformulier onderzoek: 

‘Mantelzorgplatform Meppel: Kenmerken van de mantelzorgers in de gemeente 

Meppel en wat is de wens in mantelzorgondersteuning’ 

 

Ik bevestig dat ik de informatie voor deelnemers aan het onderzoek 

‘Mantelzorgplatform Meppel: Kenmerken van de mantelzorgers in de gemente 

Meppel en wat is de wens in mantelzorgondersteuning’ heb gelezen. Ik heb de 

gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen zijn in voldoende 

mate beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te denken. 

 

Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder 

moment kan intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven. 

 

Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals 

beschreven in de informatiebrief. 

 

Ik stem in met mijn deelname aan bovengenoemd onderzoek. 

 

Naam deelnemer :  

    

Handtekening  :     Datum : __ / __ / __ 

 

 

Ik verklaar hierbij bovengenoemde deelnemer volledig geïnformeerd te hebben over het genoemde 

onderzoek. 

Naam onderzoeker: Willisa Kragt  

  

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

 

 

Ik verklaar hierbij bovengenoemde deelnemer volledig geïnformeerd te hebben over het genoemde 

onderzoek. 

Naam onderzoeker: Sanne van Beek   

  

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 



 37 

10.3 Enquête 
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10.4 Topiclijst interviews mantelzorgers 
Met voorbeeldvragen 
 
1. Intro 
Voorstellen – doel interview – aanpak – anonimiteit – tijdsduur  
Toestemmingsformulier laten tekenen  
 
2. Topics 
Introductie mantelzorg 

1.  Hoe ziet een dag voor u eruit als mantelzorger? 
 
Mantelzorgondersteuning 

1. Ontvangt u persoonlijk zelf als mantelzorger ondersteuning? 
Zo ja, wat voor ondersteuning ontvangt u? 

Zo nee, wat maakt het dat u geen gebruik maakt van de ondersteuning? 

2. Wat vindt u van de ondersteuning die geboden wordt aan mantelzorgers? 

 
Wensen 

1. Wat is uw verwachting van de ondersteuning van Mantelzorgplatform Meppel? 
2. Wat zou u anders willen zien op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers? 
3. Wat mist u in de ondersteuning? 
4. Stel het is 2022, we zijn dus 4 jaar verder, en u voelt zich maximaal ondersteunt, wat is er 

dan verandert, wat is er zo gebleven of wat is er bijgekomen op het gebied van 
ondersteuning? 

 
3. Afronding 
Aanvullende opmerkingen – Bedanken voor de tijd – Presentje geven 
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10.5 Topiclijst interviews professionals  
Met voorbeeldvragen 
 
1. Intro 
Voorstellen – doel interview – aanpak – anonimiteit – tijdsduur – toestemming voor 
gegevensverwerking 
 
2. Topics 
 Functie 

1. Zou u misschien iets willen vertellen over uw functie als… 
2. Hoelang bent u in de functie als … 
3. Hoe ziet een dag ervoor u uit? 
4. Heeft u te maken met een missie/visie? Zo ja, wat is deze en hoe wordt hier vorm aan 

gegeven tijdens/in uw werk? 
 
Introductie mantelzorg 

5. Wat is volgens u mantelzorg? 
6. Hoe bent u betrokken met het onderwerp mantelzorg? 
7. Hoe kijkt u vanuit uw werk naar mantelzorg en de ondersteuning hiervan? 

 
Rol werk 

1. Waar loopt u regelmatig tegenaan bij de omgang met mantelzorgers? 
 
Mantelzorgondersteuning 

1. Wat vindt u van de ondersteuning die geboden wordt aan mantelzorgers? 
2. Wat zou u anders willen zien op het gebied van ondersteuning aan mantelzorgers? 

 
3. Afronding 
Aanvullende opmerkingen – Bedanken voor de tijd  
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11. Beoordelingsformulier Adviesrapportage  
Naam student: Sanne van Beek en Willisa Kragt 
Studentnummer: S1094049 | S1077956 
Opleidingsvariant: Voltijd 
Titel rapport: ‘De intensieve en langdurige mantelzorgers van het Mantelzorgplatform 
Meppel’ 
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Samenvatting (max. 10 punten) 
Het beoordelingscriterium: 

- De samenvatting bevat een verkorte, volledige en samenhangende weergave van de 
inhoud van het adviesrapport 

 

Motivering: 
 
 

Aantal punten voor onderdeel  

 

Inleiding (max. 20 punten) 
Het beoordelingscriterium: 

- Op basis van vooronderzoek geeft de student aan wat het praktijkprobleem is, dat de 
aanleiding vormt voor het onderzoek, wat de context is van het probleem en wat de 
vraagstelling is die in het onderzoek beantwoord gaat worden (gebruik hierbij jouw 
onderzoeksplan als uitgangspunt). 
 

Motivering: 
 
 

Aantal punten voor onderdeel  

 

Onderzoek- en veranderontwerp (max. 20 punten) 
De beoordelingscriteria: 

- De student geeft aan welke type onderzoek is gekozen en waarom, en welke 
veranderingsstrategie is gekozen 

- De student geeft aan welke methode(n)van dataverzameling is(zijn) gekozen om de 
vraagstelling te beantwoorden, waarom juist voor deze methode(n) gekozen, hoe de 
dataverzameling is gegaan en hoe de data zijn geanalyseerd (gebruik hierbij jouw 
onderzoeksplan als uitgangspunt). 
 

Motivering: 
 
 

Aantal punten voor onderdeel  

 

Resultaten (max. 15 punten) 
Het beoordelingscriterium: 

- De student presenteert op een correcte en informatieve manier de ruwe gegevens, die 
in het onderzoek zijn opgehaald 
  

Motivering: 
 
 

Aantal punten voor onderdeel  

 

Discussie en conclusie (max. 20 punten) 
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Het beoordelingscriterium: 

- In het licht van de vraagstelling interpreteert de student de resultaten van het 
onderzoek en bespreekt de sterkte- en zwaktepunten van het onderzoek om zodanig 
tot een weloverwogen conclusie van het onderzoek te komen 
  

Motivering: 
 
 

Aantal punten voor onderdeel   

 

Aanbevelingen (max. 10 punten) 
Het beoordelingscriterium: 

- In het licht van de conclusie van het onderzoek geeft student aan wat de praktijk (de 
probleemeigenaar) zou kunnen doen om de doelstelling van het onderzoek te 
realiseren 
  

Motivering: 
 
 

Aantal punten voor onderdeel  

 

Vormeisen (max. 5 punten) 
Het beoordelingscriterium: 

- Het verslag is volledig en voldoet aan de normen van de opleiding t.a.v. professioneel 
taalgebruik en omgang met bronnen 
  

Motivering: 
 
 

Aantal punten voor onderdeel  

 

Totaal aantal punten:  

 
Namen beoordelaars Datum Elektronische handtekening 

1ste :   

2de :   

 
 


