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Aanleiding voor het 
onderzoek

De deelnemende zorginstellingen Carintreggeland, Livio en de 
Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) hebben onvolledig in beeld hoeveel 
en welke medewerkers ook mantelzorg verlenen en welk effect dat 
heeft op hun gezondheid, inzetbaarheid en op verzuim. 



Wat wilden we verkennen?

1. Welke effecten heeft het verlenen van mantelzorg 
op kwaliteit van leven, gezondheid en duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers in de zorg?

2.  Welke ondersteunende en belemmerende factoren
rondom de werkende mantelzorger zijn hierbij van
invloed? 



Hoe is het onderzoek 
opgezet?

Onderzoeksopzet:
- mantelzorgers uit 3 organisaties

geïnterviewd
- deels gestructureerde vragenlijst, deels

open vragen
- kwantitatieve + kwalitatieve gegevens

Deelnemers:
- 19 mantelzorgers



Hoe is het onderzoek 
opgezet?

Meetinstrumenten:
• Erasmus + IZZ (ledencollectief mdw. zorg + 

zogverzekering): fysieke en psychosociale belasting



Hoe is het onderzoek 
opgezet?

Gespreksinstrument: Positieve Gezondheid
(Huber, et al., 2016)

• 6 domeinen
• 7 vragen per domein: scores van 1-10 
• Biedt aangrijpingspunten om het gesprek aan te gaan

Capability lijst: Duurzame inzetbaarheid
(Van der Klink & Deinum, 2015)

• 7 Kernwaarden
• Per kernwaarde: belang-mogelijkheid-realisatie
• Kwantitatief: scores van 1-5
• Kwalitatief: aanvullende vragen



1. Kennis en kunde gebruiken
2. Kennis en kunde ontwikkelen
3. Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen
4. Betekenisvolle werkcontacten hebben en opbouwen
5. Eigen doelen stellen
6. Een goed inkomen verdienen
7. Een bijdrage leveren aan het creëeren van iets waardevols

De 7 werkwaarden



Hoe ziet het Werk als Waarde 
model eruit?

Bron Werk als Waarde: https://werkalswaarde.nl

https://werkalswaarde.nl/


Wat wordt er per werkwaarde 
uitgevraagd en gescoord?



Wie is de werkende 
mantelzorger?

1. Aan wie verleent u mantelzorg:

Echtgenoot 5

Kind: 4

Ouder: 8

Familielid: 2

2. De zorg-ontvanger woont:

Thuis 14

Verzorging-/verplegingshuis    2

Elders, namelijk: 3 
(begeleid wonen)

3. Verleent u gezamenlijk
mantelzorg?

Nee alleen 7

Ja, met familielid 11

Ja, met vriend(in) 1

4. Welk probleem ervaart de zorg-vrager?

Lichamelijke beperking 
langdurend/chronisch        11          

Geheugenproblemen/ 
dementie                              5

Psychische aandoening 3



Hoe ervaart de mantelzorger 
haar/zijn belasting?

• Werk: vooral fysiek belastend

(ongemakkelijke houdingen + repeterende bewegingen)

• Mantelzorg: vooral mentaal belastend

(vooral emotioneel belastend) 



Hoe gezond is de 
mantelzorger?



Hoe gezond is de 
mantelzorger?

Lichamelijk Functioneren Kwaliteit van leven



Wat zijn de capabilities van 
de mantelzorger?

Geheel
Niet

Niet Neutraal Wel Geheel 
wel

Kennis en Kunde 
gebruiken

Belangrijk - - - 3 16
Mogelijk gemaakt - 1 - 9 9
Lukt - - 1 11 7

Eigen doelen stellen. 

Kennis en kunde gebruiken

Geheel
Niet

Niet Neutraal Wel Geheel 
wel

Eigen doelen 
stellen

Belangrijk - - 2 10 7
Mogelijk gemaakt - - 5 11 3
Lukt - 6 2 8 3



Wat zijn de capabilities van 
de mantelzorger?

Gelijke middelen Gelijke kansen

Belang – ondersteuning – realisatie gaan bij de meeste capabilities
gelijk op…

… maar het lukt 6 medewerkers niet om eigen doelen te stellen.



Wat zijn de capabilities van 
de mantelzorger?

“…de kennis zit onder de 
mensen. Daar zit heel veel 
kennis. Onder lotgenoten 
zeg maar even, mensen 
die in dezelfde situatie 

zitten.”

… wat met name zwaar is 
dat je echt heel vaak 

tegen een muur aanloopt 
en van het kastje naar de 
muur gestuurd wordt om 

instanties en met
name de contacten en 
communicatie rondom 
loopt heel erg zwaar.”

“…er zullen gewoon
handvaten moeten 
komen, want ik heb 

het gevoel dat erstraks
gewoon nog meer 

mensen mantelzorger 
gaan worden…”



Wat zijn de capabilities van 
de mantelzorger?

‘Als je mantelzorger bent 
dan heb je zelf het leven 

niet in de hand, dat is een 
van de moeilijkste punten 

van het mantelzorger 
zijn.’

‘Daarom zit je ook in de 
zorg. Mensen 
respecteren zoals ze zijn, 
ze nemen zoals ze zijn. 
Daar geen oordeel over 
vellen. Maar wel het 
gevoel geven dat ze echt 
van belang zijn. ‘Is heel vaak zo, dan 

ben je op vakantie 
geweest, en dan is het 

‘oh, gelukkig, 
je bent er weer’. Nou, 
dat zegt al genoeg.’



Waar hebben de 
mantelzorgers behoefte aan?



Wat is het antwoord op de 
onderzoeksvragen?

• Welke effecten heeft het verlenen van mantelzorg op kwaliteit van leven, gezondheid en duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers in de zorg?

Mantelzorgers stellen nadrukkelijk het welzijn van de hulpvrager (en allen daar omheen) centraal. 
Ze passen zich op veel manieren daarop aan en hoewel dat emotioneel belastend is vinden zij dit vanzelfsprekend 
en levert het ook waardevolle ervaringen op. 
Het zichzelf wegcijferen gaat daarbij soms erg ver. 

De meeste werkende mantelzorgers ervaren een goede gezondheid, hebben een goede kwaliteit van leven en zijn 
duurzaam inzetbaar doordat zij hun werkwaarden kunnen realiseren. Hoewel de mantelzorg emotioneel belastend 
is, vinden zij het vanzelfsprekend. Mantelzorg geeft voldoening, waardering en ontwikkelingsmogelijkheden. 
Daarentegen ervaren enkele medewerkers door de combinatie van werk en mantelzorg een verminderd lichamelijk 
functioneren, een verminderde kwaliteit van leven en zijn in mindere mate duurzaam inzetbaar. 
De werkwaarde ‘eigen doelen stellen’ is voor hen de moeilijkst te realiseren werkwaarde, gevolgd door het 
‘ontwikkelen van kennis en kunde’. 

• Welke ondersteunende en belemmerende factoren rondom de werkende mantelzorger zijn hierbij 
van invloed? 

Begrip en steun van collega’s in teams is een belangrijke ondersteunende factor. 
Ongunstige werkplanning is een belemmerende factor. Onduidelijkheid over regels, voorzieningen, procedures, e.d. 
werkt belemmerend voor het goed kunnen volhouden van de combinatie werk en mantelzorg.



Wat is de betekenis voor een HR-manager van:

1. Hoge fysieke werkbelasting en hoge mentale mantelzorg-
belasting

2. Medewerkers die een slechte gezondheid ervaren (op
meerdere dimensies) 

3. Medewerkers die er niet aan toe komen om eigen doelen
te stellen?

Stellingen/vragen



Hoe willen we verder?

Hoe kunnen zorgorganisaties voor mantelzorgers 
onder hun personeel verder invulling geven aan goed 
werkgeverschap en daarbij de zelfregie van die 
mantelzorgers stimuleren?
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