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IN EEN OOGOPSLAG 

MANTELZORGERS VAN THUISWONENDE OUDEREN

WIE ZIJN ZE? WAT DOEN ZE? EEN ANALYSE

De vergrijzing blijft in België een grote demografische 
uitdaging. Samen met het aantal 65-plussers zal ook 
het aantal zorgbehoevende ouderen onvermijdelijk 
toenemen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis 
wonen en ook het beleid streeft daarnaar. En dus zul-
len er meer mantelzorgers nodig zijn.

Een grootschalig, kwantitatief onderzoek dat de UCL op 
vraag van de Koning Boudewijnstichting uitvoerde, 
bekeek de situatie van 5201 kwetsbare 65-plussers en 
hun mantelzorgers. De onderzoekers deden een 
beroep op gegevens van het RIZIV en andere databan-
ken in het kader van Protocol 3, dat zorgvernieuwings-
projecten voor kwetsbare ouderen financiert.

Dat leverde een unieke en representatieve dataset op. 
Die biedt een inzicht in de profielen van zorgbehoe-
vende ouderen en hun mantelzorgers, hun onderlinge 
relatie, hun leeftijden, de economische impact van 
deze zorg en de risico’s inherent aan zorgsituaties. De 
kwantitatieve gegevens werden aangevuld met diepte-
interviews met mantelzorgers die hun situatie en visie 
illustreren. 

De resultaten geven een beter beeld van het profiel 
van de mantelzorgers. Ze laten ook zien hoe cruciaal 
de dyade zorgbehoevende oudere en mantelzorger(s) 
is om langer thuis te kunnen blijven wonen.

De profielen van mantelzorgers zijn heel divers:
››	 	In 4 op de 10 situaties gaat het om een inwonende 

mantelzorger. In 6 op de 10 om een niet-inwonende 
mantelzorger.

››	 	Als de zorgbehoevende oudere samenwoont met de 
mantelzorger, gaat het in 73% van de gevallen om 
de partner en in 23% om de kinderen.

››	 	Als de zorgbehoevende oudere niet samenwoont 
met de mantelzorger(s), gaat het in 78% van de 
gevallen om de kinderen. 22% zijn andere familie-
leden, vrienden of buren. 

››	 	Bij niet-inwonende mantelzorgers vormen vrouwen 
de meerderheid (71%).

››	 	Bij inwonende mantelzorgers is er meer evenwicht: 
54% vrouwen versus 46% mannen.

Niet-inwonend Inwonend

■ minder dan 65 jaar ■ 65 jaar of ouder

15

62

85

38

Bron: Onderzoek mantelzorgers UCL-KBS 2016Bron: Onderzoek mantelzorgers UCL-KBS 2016

Leeftijd mantelzorgers volgens woonplaats (%) Percentage ouderen volgens afhankelijkheids-
niveau en aanwezigheid mantelzorger
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FEITEN EN ANALYSE

TIJDSBESTEDING VAN DE MANTELZORGERS

››	Mantelzorgers zijn gemiddeld 4,2 uur per dag 
bezig met de zorg. De tijdsduur verschilt sterk 
naargelang van het profiel van de zorgbehoe-
vende. Bij de inwonende mantelzorgers varieert 
de inzet van 3,2 tot 10,6 uur, bij de niet-inwo-
nende van 54 minuten tot 2,7 uur. 

››	 Onderstaande grafiek geeft een beeld van de 
gemiddelde tijd (uren per week) die niet-inwonende 
mantelzorgers besteden aan logistieke ondersteuning 
(IADL). Bij iemand met cognitieve beperkingen loopt 
de zorgtijd al snel op tot wekelijks ongeveer 8 uur. 
Bij een lichte zorgbehoefte is dat de helft.
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PROFIELEN VAN ZORGBEHOEVENDE OUDEREN

››	 De noden van thuiswonende kwetsbare ouderen zijn zeer verschillend. Dat geldt dus ook voor de ondersteuning 
die zij verwachten van hun mantelzorgers. 

››	 Er kunnen bij zorgbehoevende ouderen vijf zorgprofielen onderscheiden worden, naargelang de mate waarin zij 
functionele en cognitieve beperkingen ondervinden:
• personen die lichte hulp nodig hebben;
• personen die voor zichzelf kunnen zorgen, maar hulp nodig hebben bij Instrumentele Activiteiten van het 

Dagelijks Leven (IADL), zoals boodschappen doen, koken, poetsen, afwassen of vervoer;
• personen die zorg behoeven voor Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL) én Activiteiten 

van het Dagelijks Leven (ADL), zoals zich aankleden, eten of naar het toilet gaan;
• personen die naast functionele (IADL en ADL) ook cognitieve beperkingen ervaren (bijvoorbeeld dementie);
• personen die naast functionele en cognitieve beperkingen ook gedragsproblemen hebben.

“Een mantelzorger is iemand die onbetaalde zorg 
verleent aan iemand met een chronische ziekte, 
een handicap of een andere langdurige gezond-
heids- of zorgbehoefte, buiten een professioneel of 
formeel kader”, zo luidt de definitie van Eurocarers 
(www.eurocarers.org). In de Belgische wet van 
12 mei 2014, wordt de mantelzorger omschreven 
als “de persoon die doorlopende of regelmatige hulp 
en bijstand verleent aan een erkende zwaar zorgbe-
hoevende persoon.

Om erkend te worden als mantelzorger, moeten vol-
gende voorwaarden vervuld zijn:
- meerderjarig of een ontvoogde minderjarige zijn;
- een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve 

of geografische relatie opgebouwd hebben met de 
geholpen persoon;

- de bijstand en hulp niet beroepshalve, kosteloos 
en in samenwerking met tenminste een professio-
nele zorgverlener verstrekken;

- rekening houden met het levensproject van de 
geholpen persoon.”

* Financieel beheer, en organisatie van hulp en zorg 

Bron: Onderzoek mantelzorgers UCL-KBS 2016

Gemiddelde tijdsbesteding van mantelzorgers
per dag

Gemiddelde tijdsinvestering van niet-inwonende 
mantelzorgers bij instrumentele dagelijkse

activiteiten (in uren)

* Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven 
** Activiteiten van het Dagelijks Leven

Bron: Onderzoek mantelzorgers UCL-KBS 2016

WIE IS MANTELZORGER?



De bijdrage van mantelzorgers en hun impact op het 
zorgbeleid zijn enorm. De hulp van een inwonende 
mantelzorger leidt bij zorgbehoevenden met functio-
nele beperkingen (IADL en ADL) tot een verminderd 
risico op hospitalisatie onder meer door een betere val-
preventie, voldoende voeding en een tijdige medische 
interventie bij problemen.
Bij de personen met functionele en cognitieve beper-
kingen en gedragsproblemen vermindert de aanwezig-
heid van een inwonende mantelzorger die ADL-hulp 
biedt de duur van een hospitalisatie van gemiddeld 15 
naar gemiddeld 5 dagen. Opnieuw een belangrijke 
besparing voor de overheid. 
Door hun zorgtijd  om te zetten in de vergoeding die 
professionals hiervoor zouden ontvangen, kunnen we 
hun economische waarde berekenen. Hierbij werd  
gekeken naar de aard van de taken.  Het toezicht werd 
niet meegerekend. 

De tabel hiernaast toont de gemiddelde maandelijkse 
economische waarde van mantelzorgers voor logistieke 
ondersteuning (IADL) en voor hulp bij taken als aan-
kleden, wassen en eten (ADL). Die varieert van 267 
euro per maand voor een inwonende mantelzorger die 
iemand met lichte beperkingen bijstaat, tot 1.194 euro 
voor (een) niet-inwonende mantelzorger(s) die een 
persoon met cognitieve beperkingen helpt.
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SAMENWERKING TUSSEN MANTELZORGERS EN FORMELE ZORG KAN BETER

››	 Driekwart van de mantelzorgers neemt een gezins- 
of poetshulp aan. Eén op de vijf doet een beroep op 
maaltijden aan huis voor de kwetsbare oudere. In 
beide gevallen ligt het aandeel hoger bij niet-inwo-
nende dan bij inwonende mantelzorgers.

››	 Van respijtzorg (dagcentra of een tijdelijk verblijf in 
woonzorgcentra) maken zeer weinig personen 
gebruik, variërend tussen 2 en 6% bij niet-inwonende 
mantelzorgers en tussen 4 en 14% bij inwonende 
mantelzorgers. 

››	 Het socio-economische profiel van ouderen speelt 
een rol bij het inroepen van formele hulp: in de 

25% armste gemeenten doet slechts 51% van de 
ouderen met fysieke zorgbehoeften zonder inwo-
nende mantelzorger een beroep op verpleegkundige 
zorg. In de 25% rijkste gemeenten wordt dat 62%. 
In het geval van inwonende mantelzorgers is het 
verschil tussen beide types van gemeenten nog 
groter en statistisch significant (18%).

››	 Uit de interviews blijkt eens te meer dat mantelzor-
gers moeilijkheden ondervinden bij hun zoektocht 
naar informatie over ondersteunende diensten. Zij 
vragen eveneens gepersonaliseerde begeleiding in 
de omgang met de toenemende afhankelijkheid van 
hun naaste.

MANTELZORGERS LOPEN EEN VERHOOGD RISICO OP OVERBELASTING EN UITPUTTING

››	 Van de niet-inwonende mantelzorgers is 60% 
beroepsactief. Slechts 8% van hen gaat minder uren 
werken, omdat dit druk legt op hun inkomen en/of 
op het werk minder aanvaard wordt. De combinatie 
met de inzet voor de kwetsbare oudere zorgt voor 
diverse vormen van druk. Dat is nog meer het geval 
bij de zorg voor iemand met cognitieve problemen. 
Bovendien bieden 28% van de niet-inwonende man-
telzorgers ondersteuning aan meerdere personen.

››	 Een andere groep mantelzorgers met een verhoogd 
risico zijn de 70-plussers. Zij maken iets meer dan 
de helft uit van alle inwonende mantelzorgers. De 
vele uren fysieke inzet kunnen leiden tot gezond-
heidsproblemen en/of sociaal isolement. Wie in deze 
situatie geregeld hulp krijgt bij de fysieke verzorging 
van de kwetsbare oudere, ervaart minder stress.

■  Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks Leven 
■  Activiteiten van het Dagelijks Leven
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Economische waarde van mantelzorg
volgens gerealiseerde activiteiten

HET BELANG VAN DE MANTELZORGER VOOR DE GEZONDHEIDSZORG



AANBEVELINGEN

1. Mantelzorgers zijn cruciale 
partners voor thuiswonende 
ouderen. Het UCL-onderzoek 
brengt de diversiteit van deze 
groep mensen en van hun inzet 
aan het licht. In het bijzonder de 
belangrijke verschillen tussen 
inwonende en niet-inwonende 
mantelzorgers.  Mantelzorgers 
kunnen hun rol alleen ten volle 
spelen als de overheid hun speci-
fieke noden erkent en zorgnetwer-
ken stimuleert. 

2. Een regelmatige opvolging van 
de evolutie van een zorgsitua-
tie is nodig, zeker bij personen 
met cognitieve problemen, maar 
ook vanuit het perspectief van de 
zwaarte van de mantelzorgtaken. 
Wat begint als een eerder lichte 
zorgsituatie kan evolueren naar 
een complexe en/of zware situatie, 
met een grotere belasting voor de 
mantelzorger. Huisartsen kunnen in 

een dergelijke situatie een belang-
rijke rol spelen bij het initiëren van 
thuiszorg.  

3. Mantelzorgers die nog beroeps-
actief zijn, hebben nood aan een 
aanvulling van hun inzet door for-
mele diensten. Ook het tijdskrediet 
voor zorg moet het voorwerp zijn 
van een breed maatschappelijk 
debat en verder onderzocht wor-
den. Het behoud van professionele 
activiteiten kan ook een buffer zijn 
tegen de overvraging vanwege de 
naaste.

4. Er is een grote nood aan respijt-
zorg, maar op de bestaande dien-
sten wordt maar zeer weinig een 
beroep gedaan. De afstemming 
van vraag en aanbod kan veel 
beter en het aanbod moet verder 
ontwikkeld worden. Drempels naar 
deze diensten dienen weggewerkt 
te worden.

WAT DOET DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING?

De Stichting geeft steun (in totaal 500.000 euro) aan initiatieven die mantel-
zorgers helpen om hun rol zo goed mogelijk op te nemen in het zorgnetwerk 
rond een kwetsbare oudere. Het gaat om projecten die het netwerk van for-
mele en informele zorgpartners van ouderen in de thuisomgeving versterken. 
Twee voorbeelden: 

De Koning Boudewijnstichting verzamelt en analyseert ook data over de diverse 
profielen en taken van mantelzorgers en informele zorgdragers.
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Luc Tayart de Borms 
Brederodestraat 21, 1000 Brussel 

Oktober 2016

Meer weten?
Mantelzorgers van thuiswonende ouderen in 
België: een cruciale en complexe rol. 
Oktober 2016

Vroegtijdige zorgplanning voor personen 
met dementie. Zorg op maat: hoe pakt u 
het aan? December 2014

Van ‘over en oud’ tot ‘het zilveren goud’ – 
Beeldvorming en communicatie over het 
ouder worden. September 2013

Oud word je niet alleen. Een enquête over 
eenzaamheid en sociaal isolement bij 
ouderen in België. Maart 2012

Koning  
Boudewijnstichting
SAMEN WERKEN AAN EEN BETERE SAMENLEVING  

De Koning Boudewijnstichting is een 
onafhankelijke en pluralistische stichting 
die actief is op zowel lokaal, regionaal, 
federaal, Europees als internationaal 
niveau. We willen de maatschappij ten 
goede veranderen en investeren daarom 
in inspirerende projecten en individuen. 
In 2015 gaven de Koning Boudewijnstich-
ting en de Fondsen die ze beheert 34,8 
miljoen euro steun aan 264 individuen 
en 1.813 organisaties voor projecten 
rond armoede, gezondheid, ontwikkeling, 
maatschappelijk engagement, erfgoed,…

De Stichting werd opgericht in 1976, 
toen Koning Boudewijn 25 jaar koning 
was.

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle 
schenkers voor hun gewaardeerde 
steun.
www.kbs-frb.be  
www.goededoelen.be

Volg ons op :

VAN ANALYSE NAAR ACTIE

Ons Zorgnetwerk, een erkende vereniging van mantelzorgers in Vlaande-
ren, bouwde een digitaal platform uit om mantelzorgers te ondersteunen 
met praktische, juridische en gezondheidsinformatie. Hilde Weckhuysen: 
“Het is belangrijk voor professionele hulpverleners om de mantelzorger te 
zien als een medehulpverlener en als een expert in hoe je het best met 
die zorgbehoevende omgaat, omdat ze de gevoeligheden kennen en zelf 
al veel geprobeerd hebben.”

Het project ISIDÈR van het gezondheidscentrum van Ciney wil mantel-
zorgers in landelijke gebieden opsporen, informeren en een netwerk 
opzetten om hen te ondersteunen. 
“Mantelzorgers lopen een hoog risico op uitputting of andere gezond-
heidsproblemen”, zegt Claire Vanderick, coördinator van het gezond-
heidscentrum. “Mantelzorgers gaan vaak over hun eigen grenzen heen 
in de zorg voor de kwetsbare persoon, maar ze voelen zich schuldig als 
ze hulp willen inschakelen, zoals van een dagcentrum. Ook de mantel-
zorger heeft dus die psychosociale begeleiding broodnodig.”


