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In de loop van 2003 organiseerde het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie een 
onderzoek rond het thema ‘zorg’. Hiervoor werden twee postenquêtes uitgevoerd. 

De enquête “Zorg in Vlaanderen” was gericht naar een representatieve steekproef van 4.000 
Vlamingen tussen 25 en 64 jaar (dit betekent dat elke persoon tussen 25 en 64 jaar een gelijke 
kans had om geselecteerd te worden voor het onderzoek). Met deze enquête werden gegevens 
verzameld over diverse aspecten van zorg verlenen en zorg ontvangen. Ook de houding van 
de bevolking tegenover een aantal beleidsmaatregelen werd bevraagd. De mantelzorg die 
in Vlaanderen wordt geboden kwam in deze enquête reeds aan bod, maar via een tweede 
enquête wilden we hier nog meer over te weten komen. 

De enquête “Mantelzorg in Vlaanderen” werd verstuurd naar 4.000 mantelzorgers tussen 
25 en 79 jaar die werden geregistreerd in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. Via 
deze enquête kon onder andere informatie worden verzameld over de aard en de intensiteit 
van de mantelzorg, de beleving ervan en de motieven voor het opnemen van zorg.

Ongeveer 70% van de aangeschreven personen stuurde de vragenlijst goed ingevuld terug. 
Deze hoge respons doet vermoeden dat het thema ‘zorg’ leeft onder de Vlamingen. In deze 
folder presenteren we enkele beknopte resultaten van de twee enquêtes.

Mantelzorg is de zorg die door een huisgenoot, familielid, vriend, kennis of 
buur wordt gegeven aan een persoon die zorgbehoevend is omwille van ziekte, 

handicap of ouderdom. Dit gebeurt buiten het kader van een beroep en het 
georganiseerd vrijwilligerswerk.
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Hoeveel Vlamingen hebben zorg nodig?

Als we terugblikken naar de laatste vijf jaar zien we dat iets meer dan de helft van de 
Vlamingen tussen 25 en 64 jaar gedurende minstens één week wegens ziekte of handicap 
(ook bijvoorbeeld griep of gebroken arm) niet in staat is geweest om gewone dagelijkse 
activiteiten uit te voeren. Voor ongeveer 4 op 10 personen duurde deze periode minder 
dan één maand, minder dan 1 op 10 mensen is langer dan één jaar niet in staat geweest om 
de dagelijkse activiteiten uit te voeren.

De groep die de laatste vijf jaar zorg nodig had is even groot bij de oudere als bij de 
jongere personen. Oudere personen hebben over het algemeen wel een langere periode van 
ziekte of handicap meegemaakt.

Er is een opmerkelijk verschil naargelang het diploma dat iemand behaalde (zie fi guur 1). 
Hoe hoger het diploma, hoe kleiner de groep mensen die een periode van zorgnood heeft 
meegemaakt. Ook de duur van de zorgnood wordt korter naarmate men hoger is opgeleid.  
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Figuur 1: Duur zorgnood in de laatste 5 jaar, naar diploma (Vlamingen, 25-64 jaar)

De eerste kolom in de fi guur toont de resultaten voor de personen met een diploma lager middelbaar onderwijs of lager. 
6 op 10 onder hen hebben in de afgelopen vijf jaar problemen gehad bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten; bij 
de universitair opgeleiden (laatste kolom) is dit slechts 35% (en dus minder dan 4 op 10). Bij de laagst opgeleiden waren 
bijna 3 op 10 personen langer dan één maand buiten strijd wegens ziekte of handicap (schuin + verticaal gestreept blokje 
in fi guur 1), onder de hoogst opgeleiden was dit 1 op 10. 
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Door wie zou men zich het liefst laten verzorgen?

Door wie zouden de Vlamingen zich het liefst laten verzorgen indien ze wegens ziekte of 
handicap hulp nodig hebben bij de activiteiten in het huishouden of bij de persoonlijke 
verzorging?

Ruim 2 op 10 Vlamingen tussen 25 en 64 jaar zouden uitsluitend hulp vragen aan 
huisgenoten als ze gedurende een lange tijd hulp nodig hebben bij de eigen persoonsver-
zorging (bijvoorbeeld een bad nemen, voeten wassen,…). 3 op 10 Vlamingen zouden in dit 
geval enkel beroep willen doen op professionele zorgverleners (bijvoorbeeld Wit-Gele Kruis). 

In het geval men huishoudelijke taken (bijvoorbeeld boodschappen doen, eten 
klaarmaken,…) voor een lange tijd of permanent niet meer zou kunnen uitvoeren, zouden 
2 op 10 Vlamingen uitsluitend hulp vragen aan huisgenoten, 1 op 10 zou enkel beroep 
willen doen op professionele zorgverleners. 

Toch zouden de meeste mensen het liefst, zowel voor het huishouden als voor persoonsver-
zorging, beroep doen op een combinatie van zorgverleners. Dit kan een combinatie zijn 
van huisgenoten, familieleden, vrienden, buren en kennissen, maar ook een combinatie van 
mantelzorgers en professionele zorgverleners.
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Vele Vlamingen nemen zorg op.

We wilden niet alleen weten hoeveel Vlamingen hulp nodig hadden, maar ook wie in het afgelopen jaar zelf zorgtaken 
heeft opgenomen voor iemand uit de eigen omgeving die minstens één maand nood had aan zorg omwille van ziekte, 
handicap of ouderdom. Men kon kiezen uit de volgende lijst.

Zorgtaak

a. Gewoon aanwezig zijn, gezelschap houden k. Klusjes in/buiten huis opknappen
b. Luisteren naar problemen l. Bereiden van het eten, afwassen
c.  Ondersteuning bij verdriet m. Organiseren van het huishouden
d. Vervoer/begeleiding naar dokter, ziekenhuis n. Helpen bij het invullen van papieren
e. Vervoer/begeleiding bij bezoek aan familie o. Toezicht houden op medicatie
 of bij uitstapjes p. Helpen bij het eten
f. Vervoer/begeleiding bij boodschappen, q. Helpen bij het aan- en uitkleden
 bezoek aan bank, … r. Helpen bij het zich wassen
g. Poetsen s. Helpen bij toiletbezoek en verversen  
h. Kleren wassen en strijken  incontinentiemateriaal
i. Huisdieren verzorgen t. Andere (vul in)
j. Boodschappen doen
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Bijna 7 op 10 Vlamingen tussen 25 en 64 jaar hebben het afgelopen jaar minstens één 
taak opgenomen voor iemand uit de eigen omgeving die nood had aan zorg. Dit is een 
groot deel van de bevolking! 

‘Luisteren naar problemen’, ‘aanwezig zijn en gezelschap houden’ en ‘ondersteuning bij 
verdriet’ werden het vaakst gedaan, zowel door mannen als door vrouwen. ‘Helpen bij 
toiletbezoek en bij verversen van incontinentiemateriaal’ deed men het minst.

Van bijna 2 op 10 Vlamingen kunnen we zelfs zeggen dat ze intensief zorg verlenen aan 
iemand uit de naaste omgeving (ze verlenen veel verschillende taken). 

Vooral vrouwen vanaf 40 jaar zorgen intensief, maar er zijn ook heel wat mannen die 
intensief zorgen voor iemand uit het eigen gezin of de nabije omgeving. 3 op 10 vrouwen 
en maar liefst bijna 7 op 10 mannen die intensief zorgen voor iemand, werken ook nog eens 
voltijds.
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Vlamingen zijn bereid om te zorgen voor hun naasten mocht dat nodig zijn, ook als ze dit 
momenteel niet doen. Slechts een kleine minderheid van de Vlamingen wil geen enkele zorg 
opnemen voor een niet-inwonend familielid. Ongeveer 2 op 10 Vlamingen zouden alle 
bovenstaande zorgtaken opnemen. 

De meerderheid wil echter wel sommige, maar niet alle zorgtaken doen. De activiteit die 
zowel vrouwen als mannen het minst graag willen doen is ‘helpen bij toiletbezoek en 
verversen van incontinentiemateriaal’. Vervolgens komt ‘helpen bij het zich wassen’. Ook een 
aantal huishoudelijke taken doet men liever niet zelf: vooral ‘poetsen’ en ‘kleren wassen en 
strijken’. Over het algemeen zien mensen er blijkbaar niet tegen op om hun zorgbehoevende 
familieleden (morele) steun te verlenen en gezelschap te houden.
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Aan welke zorg moet de overheid voorrang geven?

Omdat de middelen van de overheid niet onbeperkt zijn, vroegen we aan de respondenten 
welke zorg voorrang moet krijgen bij de verdeling van deze middelen: 

- residentiële zorg (zorg in instellingen, ook dagopvang)

- professionele thuiszorg (zorg aan huis door professionele zorgverleners)

- mantelzorg (zorg door huisgenoten, familieleden, vrienden, buren of kennissen) 

- vrijwilligerszorg (zorg door personen die lid zijn van een vrijwilligersorganisatie) 

Professionele thuiszorg moet volgens de meeste Vlamingen de eerste prioriteit krijgen 
bij de verdeling van de overheidsmiddelen. Residentiële zorg en mantelzorg volgen op een 
gelijke tweede plaats. Vrijwilligerszorg volgt als laatste, op ruime afstand van de andere 
soorten zorg. 
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Wie is de geregistreerde mantelzorger?

Twee derde van de geregistreerde mantelzorgers van 25 tot en met 79 jaar is een vrouw, één 
derde is een man. 

Geregistreerde mantelzorgers zijn meestal tussen de 45 en 70 jaar oud. 

Meer dan de helft van de geregistreerde mantelzorgers behaalde hoogstens een diploma 
van het lager middelbaar onderwijs. Slechts 1 op 6 volgde onderwijs aan een hogeschool of 
universiteit. Geregistreerde mantelzorgers zijn over het algemeen lager geschoold dan hun 
leeftijdsgenoten in de bevolking.

Iets meer dan 3 op 10 geregistreerde mantelzorgers zijn op (pre)pensioen. Nog eens 3 op 
10 hebben geen betaald werk om een andere reden (werkloos, huisvrouw/ -man of arbeids-
ongeschikt) of hebben hun werk tijdelijk onderbroken. Iets meer dan 1 op 10 geregistreerde 
mantelzorgers combineert het mantelzorg verlenen met een deeltijdse job, 
2 op 10 werken voltijds. 
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Voor wie zorgt de geregistreerde mantelzorger? 

2 op 10 geregistreerde mantelzorgers verlenen zorg aan meer dan één zorgbehoevende 
persoon.

De persoon voor wie men het meest zorgt, is in de helft van de mantelzorgsituaties een ouder 
of schoonouder. 2 op 10 mantelzorgers geven voornamelijk zorg aan een partner, 
1 op 10 aan een zoon of dochter, en een kleine minderheid aan een broer of zus, een ander 
familielid, of aan een vriend, kennis of buur.

De helft van de geregistreerde mantelzorgers woont samen met de zorgbehoevende persoon 
voor wie hij of zij het meest zorgt. 
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Hoe wordt de mantelzorg ervaren? 

De geregistreerde mantelzorgers zijn over het algemeen positief als ze de balans opmaken van het mantelzorg verlenen. 
Iets meer dan de helft vindt dat mantelzorg zin geeft aan hun leven, ook iets meer dan de helft vindt het een verrijkende 
ervaring. Maar liefst meer dan 8 op 10 geregistreerde mantelzorgers zou opnieuw mantelzorg verlenen (zie fi guur 2).

Figuur 2: Positieve stellingen rond het verlenen van mantelzorg (Geregistreerde mantelzorgers, 25-79 jaar)
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Dat de meerderheid een positieve balans opmaakt betekent echter niet dat mantelzorg verlenen niet belastend is 
(zie fi guur 3). 

Figuur 3: Negatieve stellingen rond het verlenen van mantelzorg (Geregistreerde mantelzorgers, 25-79 jaar)
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De emotionele en fysieke belasting van de mantelzorg wegen het zwaarst. Bijna 6 op 10 
geregistreerde mantelzorgers ervaren een emotionele belasting, iets meer dan de helft van de 
geregistreerde mantelzorgers vindt mantelzorg fysiek belastend. 

Meer dan 3 op 10 mantelzorgers vinden dat hun sociaal leven lijdt onder de mantelzorg. 

Evenveel geregistreerde mantelzorgers vinden dat er door het verlenen van mantelzorg te 
weinig tijd overblijft voor zichzelf. 

Bijna 3 op 10 menen dat het gezinsleven lijdt onder de mantelzorgsituatie. 

Meer dan 2 op 10 zeggen dat de eigen gezondheid lijdt onder de mantelzorg.

Ook meer dan 2 op 10 mantelzorgers ervaren een fi nanciële belasting.

Bijna 2 op 10 mantelzorgers voelen zich uitgeblust. 

Het zijn vooral vrouwen, ouderen, personen die geen betaald werk hebben of dit tijdelijk 
onderbraken, laaggeschoolden, personen die zorgen voor een zorgbehoevende huisgenoot 
en personen die zelf gezondheidsproblemen ondervinden, die meer belasting ervaren van het 
mantelzorg geven dan anderen. 



Wat verwacht de geregistreerde mantelzorger van de overheid en van de zorgbehoevende?

De overgrote meerderheid van de geregistreerde mantelzorgers vindt dat zij moeten worden beloond door de overheid 
voor het verlenen van mantelzorg. 

In de eerste plaats verwachten zij een fi nanciële tegemoetkoming, op de tweede plaats komt professionele 
ondersteuning. 

2 op 10 mantelzorgers vinden dat zij een sociaal statuut verdienen als mantelzorger, en iets minder dan
2 op 10 verwachten waardering door de overheid. 

Ruim de helft van de geregistreerde mantelzorgers zegt ook effectief te worden beloond door de overheid. Deze 
beloning is in de meeste gevallen een fi nanciële tegemoetkoming. 

Behalve de overheid, kan ook de zorgbehoevende persoon voor wie de mantelzorger zorgt één of andere beloning 
geven. 

Een kleine meerderheid van de geregistreerde mantelzorgers verwacht een beloning van de zorgbehoevende persoon. 
In de eerste plaats gaat dit om waardering. 

Een kleinere groep, ongeveer 2 op 10 mantelzorgers, verwacht een fi nanciële bijdrage van hun zorgbehoevende, als 
beloning voor de mantelzorg. Iets minder dan 2 op 10 mantelzorgers verwachten kleine attenties. 

8 op 10 mantelzorgers voelen zich in realiteit ook beloond door de zorgbehoevende. Geregistreerde mantelzorgers 
ervaren meer waardering van de zorgbehoevende dan zij eigenlijk verwachten. Voor een fi nanciële bijdrage geldt het 
omgekeerde: men verwacht vaker een bijdrage dan men er één krijgt van de zorgbehoevende. 



In deze folder worden slechts enkele resultaten uit de enquêtes weergegeven. Meer informatie over het onderzoek vindt u in 
Jacobs, Th., E. Lodewijckx (red.), K. Craeynest, B. De Koker, A. Vanbrabant (2004), Zicht op zorg. 
Studie van de mantelzorg in Vlaanderen in 2003. Brussel, CBGS-Werkdocument, 11.

Dit document kan u gratis bestellen via www.cbgs.be of via 02/553.35.58

Vragen over de Vlaamse zorgverzekering? 
Surf naar www.wvc.vlaanderen.be/zorgverzekering of telefoneer naar 02/553.46.90

Vragen over ondersteuning van mantelzorg? Neem contact op met uw ziekenfonds of met één van de volgende mantelzorg-
verenigingen:

Steunpunt Thuiszorg vzw
02/515.03.94
steunpunt.thuiszorg@socmut.be
www.steunpunt-thuiszorg.be

vzw Ondersteuning in de thuiszorg
02/542.87.09
oit@mut400.be     
www.thuis.zorg.mut400.be

Werkgroep Thuisverzorgers vzw
016/22.73.37
werkgroep.thuisverzorgers@mantelzorg.be
www.mantelzorg.be

vzw Ziekenzorg CM
02/246.47.76
mantelzorg@cm.be

vzw Ons Zorgnetwerk
016/24.49.49
onszorgnetwerk@kvlv.be
www.kvlv.be/zorgnetwerk


