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De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
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kennis te nemen van de antwoorden op de artikel 45 vragen die de Christenunie heeft gesteld
betreffende overbelaste mantelzorgers
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Door de ChristenUnie zijn vragen gesteld over overbelaste mantelzorgers naar aanleiding van een
onderzoek van het Amsterdamse VUmc. Met deze nota willen wij de vragen beantwoorden.
Argumenten
1.

Is het college op de hoogte van het onderzoek van de VU. En zijn hierover gesprekken
gevoerd met de Zwolse mantelzorgadviesraad?

Het onderzoek van de VU is niet het eerste onderzoek dat wijst op de risico’s op overbelasting die
vooral mantelzorgers van mensen met dementie en/of een psychiatrische aandoening lopen. In de
besluiten die de raad genomen heeft in 2015 en 2017 over de inzet van extra middelen voor
mantelzorgondersteuning en waardering zijn beide groepen mantelzorgers ook nadrukkelijk benoemd.
Naar aanleiding van het besluit n 2015 is een overleg gestart met GGZ instellingen, ouderenzorg,
mantelzorgadviesraad en steunpunt Mantelzorg. Dit heeft geleid tot meer individuele en groepsgerichte
aandacht voor de mantelzorgers van mensen met dementie. In februari 2017 is extra geld beschikbaar
gesteld voor 24 uurs telefonische bereikbaarheid voor mantelzorgers voor mensen met psychiatrische
problematiek en zijn wij samen met diverse partners en de mantelzorgadviesraad in gesprek over een
vorm van nachtzorg bij mensen met dementie ter ontlasting van de mantelzorgers. Wij hopen in het
najaar nachtzorg aan te kunnen bieden.
2.

Is er onderzoek gedaan in Zwolle naar de draagkracht van mantelzorgers die iemand met
dementie begeleiden.

In de mantelzorgmonitor zijn vragen gesteld over de ziekte of beperking die de persoon heeft waar
mantelzorg aan verleend wordt. 20 % van de mantelzorgers die de vragenlijst hebben ingevuld
verlenen de zorg aan een persoon met dementie. Op basis van de onderzoekgegevens die zijn
gebruikt voor de mantelzorgmonitor 2016 is onderstaande tabel gemaakt. Hiermee wordt duidelijk hoe
de belasting onder mantelzorgers van mensen met dementie en/of een psychiatrische aandoening op
dit moment in Zwolle wordt ervaren.
In welke mate voelt u zich over het algemeen belast, door uw rol als mantelzorger?

Niet of nauwelijks belast
Enigszins belast
Tamelijk zwaar belast
Zeer zwaar belast
Overbelast
Totaal

Mantelzorger voor iemand met
(beginnende) dementie
N
%
34
24%
64
45%
27
19%
12
9%
4
3%
141
100%

Mantelzorger voor iemand met
psychiatrische problematiek
N
%
10
10%
36
38%
35
36%
10
10%
5
5%
96
100%

Totaal (alle mantelzorgers)
N
%
186
26%
302
42%
182
25%
39
5%
11
2%
720
100%

2/4

4

voorstel

Datum

3.

22 mei 2017
Zijn er voldoende casemanagers beschikbaar en worden ze ingezet voor die situaties waarin
dat nodig is?

Deze vraag hebben wij voorgelegd aan een casemanager dementie omdat dit in principe geen
gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Casemanagers worden gefinancierd vanuit de zorgverzekering.
In haar antwoord geeft zij aan dat er op dit moment geen wachtlijst is en dat een aanvraag zo snel
mogelijk wordt opgepakt. Wel neemt het aantal cliënten toe en is de zorgvraag zwaarder omdat
mensen langer thuis blijven wonen. Casemanagers dementie maken deel uit van het regionale netwerk
dementie. Daar komen dit soort vragen aan de orde. Een casemanager kan ook ingezet worden bij een
vermoeden van dementie. Een casemanager onderzoekt dan de vraag en kijkt welke interventie het
best passend is.
4.

Welke maatregelen worden er genomen om mensen die zo overbelast zijn tijdig op het spoor
te komen. Welke kansen ziet het college wat dit betreft in de samenwerking met wijkverpleging
en huisartsen?

Er worden verschillende kanalen gebruikt om tijdig in contact te komen met mantelzorgers die dreigen
overbelast te raken. Zo organiseert Zwolle Doet regelmatig themabijeenkomsten waarbij met name de
bijeenkomsten over dementie druk bezocht worden. Ook de medewerkers van sociale wijkteams
signaleren en reageren actief. De mantelzorgadviesraad vraagt van de medewerkers van het sociaal
wijkteam dat er ook apart met de mantelzorger gesproken wordt. Nu wordt een gesprek met de
zorgvrager en zijn mantelzorger vaak gelijktijdig gevoerd. In een gecombineerd gesprek blijkt dat de
mantelzorger niet altijd vrijuit kan spreken. Mantelzorgers vragen niet gauw aandacht voor zichzelf. Zij
zitten er tijdens het gesprek met het SWT voor de zorgvrager. “Ik red het wel”. Wij bieden de
mogelijkheid om een apart gesprek met de mantelzorger aan te gaan. Dit wordt beter bekend gemaakt
in de communicatie met mantelzorgers. Medewerkers van het sociaal wijkteam zullen dit in hun contact
ook zelf kenbaar maken.
Wij zien zeker ook kansen in een betere samenwerking met de wijkverpleging en huisartsen waar het
gaat om het uitwisselen van signalen over (dreigende) overbelasting bij mantelzorgers en wil dit punt
op de agenda zetten voor het overleg met wijkverpleging en/of huisartsen.
5.

Wat ziet het college voor mogelijkheden om de ondersteuning nog meer aan te laten sluiten
zodat depressie en suïcide kunnen worden voorkomen of verminderd?

In de besluiten die de raad genomen heeft op 2 maart 2015 en op 13 maart 2017 ten aanzien van
concrete (aanvullende) maatregelen voor mantelzorgers is kenbaar gemaakt welke extra
mogelijkheden het college ziet om mantelzorgers van mensen met dementie en/of mensen met GGZ
problematiek extra te ondersteunen.
Op 2 maart 2015 is besloten de ondersteuning aan mantelzorgers uit te breiden omdat het beroep dat
gedaan wordt op het sociale netwerk van inwoners die zorg nodig hebben, toeneemt merken wij ook
dat de behoefte aan ondersteuning, informatie over financiële regelingen/ belastingen en de zorg
toeneemt. Vooral de groep mantelzorgers van GGZ patiënten en mensen met een beginnende
dementie hebben het psychisch zwaar. Omdat steeds meer mensen met bijvoorbeeld dementie langer
zelfstandig blijven wonen, neemt de druk op de mantelzorger en het sociale netwerk toe. Wij gaan met
mantelzorgers en professionals in overleg hoe wij de ondersteuning van deze groep mantelzorgers
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kunnen versterken. Dit overleg met GGZ organisaties, ouderenzorg, mantelzorgadviesraad en
steunpunt mantelzorg heeft ertoe geleid dat de raad op 13 maart 2017 heeft besloten tot het verkennen
en uitvoeren van nachtzorg voor mensen met dementie en voor uitbreiding van de telefonische
bereikbaarheid van het steunpunt Mantelzorg met name voor mantelzorgers en cliënten GGZ.
Dit zijn extra maatregelen boven op de bestaande functies van het steunpunt mantelzorg en de sociale
wijkteams, lotgenotengroepen, themabijeenkomsten, Alzheimercafé etc.
Wij blijven in gesprek met bovengenoemde partijen om de te nemen maatregelen zo effectief mogelijk
en passend te laten zijn bij de vraag van mantelzorgers.
Openbaarheid
Het antwoord aan de participatieraad is openbaar.
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Jaargang
Kenmerk

36133

Onderwerp
mantelzorgers

Beantwoording artikel 45 Vragen ChristenUnie over overbelaste

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 06-06-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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