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Woord vooraf  

Met veel enthousiasme ben ik begonnen aan het schrijven van deze masterproef. Uit veel 

verschillende onderwerpen heb ik dit onderwerp gekozen omdat het psychologische aspect vaak 

onderbelicht wordt in onze maatschappij . Ik vind dit persoonlijk belangrijk omdat ikzelf enkele 

mantelzorgers persoonlijk ken. Tijdens mijn opleiding kinesitherapie merkte ik dat er veel belang werd 

gehecht aan de behandeling van patiënten, maar dat familie en vrienden vaak ook een belangrijke rol 

spelen. Desondanks worden deze vaak niet betrokken bij de behandeling van de patiënt. 

Deze verhandeling was niet mogelijk geweest zonder de hulp van Similes, zij hebben mij enorm 

geholpen met het vinden van mantelzorgers van patiënten met een bipolaire stoornis. Graag zou ik 

ook nog eens alle mantelzorgers willen bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, hun 

inzet en medewerking apprecieer ik enorm. Zonder hen was dit onderzoek onmogelijk geweest. Als 

laatste zou ik graag mijn promotor Prof. Dr. Eddy Neerinckx willen bedanken voor de begeleiding en 

zijn kennis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruul 20 a 3220 Holsbeek, 10/06/2015          A.W.  
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Situering 

Deze masterproef situeert zich binnen de geestelijke gezondheidszorg en wordt geleid binnen het 

kader van de kinesitherapie. Deze studie werd verricht omdat er zeer weinig studies zijn omtrent dit 

onderwerp binnen België. Het doel van dit onderzoek is dan ook om meer inzicht te krijgen in hoe 

mantelzorgers de zorg voor een bepaalde persoon ervaren en hoe zij hiermee omgaan. Ook is het 

interessant om te weten in hoeverre zij sociale steun krijgen, zowel van vrienden en familie als van 

professionele hulpverleners. Binnen dit onderzoek wordt nagegaan hoe de belasting op mantelzorgers 

verminderd kan worden, indien dit al mogelijk is. 

Deze studie werd deels op het getouw gezet door Prof. Dr. Eddy Neerinckx, waarbij er een 

gestandaardiseerde vragenlijst voorhanden was. Deze gestandaardiseerde vragenlijst werd uitgebreid 

door mezelf en goedgekeurd door Prof. Dr. Eddy Neerinckx. In het kader van deze masterproef heb ik 

de mantelzorgers gerekruteerd, de enquêtes afgenomen en de resultaten verwerkt. 
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Abstract 

Doel 

Het doel van dit onderzoek is een beeld krijgen van de algemene belasting op mantelzorgers bij de 

zorg voor een persoon met bipolaire stoornis. Er wordt nagegaan welke aspecten voor de meeste 

belasting zorgen en hoe deze belasting gereduceerd kan worden. 

 

Methode 

Er werden 16 mantelzorgers geïncludeerd via Similes. Deze werden persoonlijk bevraagd aan de 

hand van een gestandaardiseerde ZARIT vragenlijst. Er werd een lijst met bijkomende vragen 

opgesteld. Deze lijst gaat dieper in op de belasting die ervaren wordt door mantelzorgers. 

 

Resultaten 

De voornaamste belasting bij de bevraagde mantelzorgers ligt op emotioneel vlak. Mantelzorgers 

ervaren meer belasting wanneer ze voor de persoonlijke hygiëne van de patiënt zorgen, wanneer de 

patiënt geen ziekte-inzicht heeft en wanneer de patiënt een zelfmoordpoging heeft gepleegd. Ook te 

weinig communicatie binnen de psychiatrie zorgt voor extra belasting. 

 

Conclusie 

De emotionele belasting komt voornamelijk voort uit een gebrek aan communicatie en informatie 

binnen de psychiatrie en door een gebrek aan kennis over de ziekte bij de algemene bevolking. 

 

Praktische implicaties 

Meer onderzoek naar de toekomst toe is belangrijk. Indien een bepaalde doelgroep meer belasting 

zou ervaren, kan het zorgnetwerk hierop inspelen en zorgen voor een reducering in de belasting bij 

die bepaalde doelgroep. 
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1. Inleiding 

Bipolaire stoornis is een chronische psychiatrische ziekte en bestaat alternerend uit een manische en 

een depressieve periode, gemixte periode en euthyme periodes 
[2]

. Deze ziekte heeft zijn ups en 

downs, maar zelfs tijdens een periode van remissie blijft de persoon bepaalde symptomen vertonen 
[3]. 

Tijdens een manische periode kan de patiënt meer agressie vertonen, kan hij meer geld uitgeven en is 

hij vaak energierijker 
[2; 4; 5]

. Gedurende een depressieve periode heeft de patiënt meer kans op 

suïcidale neigingen en slaapt de patiënt zeer veel 
[2; 6]

. 

Deze patiënten krijgen meestal voorgeschreven medicatie en worden soms gehospitaliseerd in 

bepaalde episodes 
[7]

. Er is voor enkele patiënten continue zorg nodig en deze zorg komt vooral voort 

uit de naaste omgeving. Mantelzorgers staan bijna dagelijks in om te zorgen voor een persoon die 

voor hen dierbaar is, hierbij ondervinden zij een zekere belasting 
[2;8;9;10]

. Deze belasting kan zowel op 

financieel, op emotioneel als op sociaal vlak voorkomen 
[11; 12]

. Dit kan psychologische en fysieke 

gevolgen hebben voor de mantelzorger, wat op zijn beurt weer gevolgen kan hebben voor de patiënt 

[11; 12; 13; 14; 15]
. 

Het is dus belangrijk om inzicht te krijgen wat precies voor de meeste belasting zorgt en hoe het 

zorgnetwerk deze belasting mee kan dragen en verminderen. Dit in het belang van de maatschappij, 

de mantelzorger zelf en de patiënt. 

Tot nu toe is er bitter weinig onderzoek verricht naar deze problematiek binnen België. Elk 

gezondheidszorgsysteem zit anders in elkaar en daarom is het belangrijk om dit ook binnen België na 

te gaan. Er zijn steeds meer mantelzorgers waardoor we dit probleem niet meer kunnen negeren 
[8]

.  

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welke aspecten voor de meeste belasting zorgen, wat 

mantelzorgers hun visie hierover is en hoe mantelzorgers dit ervaren. Met andere woorden, wat kan er 

volgens hen beter of anders waardoor zij minder belasting ervaren. 
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2. Materiaal en methodes 

2.1 Instrumenten 

Er werd gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde ZARIT vragenlijst. Deze vragenlijst gaat de 

belasting na bij mantelzorgers en bevat 22 items. Elk item van deze vragenlijst kan worden gescoord 

op een schaal van nul (nooit) tot vier (altijd) 
[16]

. De ZARIT vragenlijst werd aangevuld met extra 

vragen die accurater zijn voor het bepalen van de belasting. De enquête werd persoonlijk afgenomen 

door de onderzoeker op een door de mantelzorger bepaalde plaats.  

 

2.2 Data-analyse 

Door de beperkte steekproef van 16 mantelzorgers is een statistische analyse weinig zinvol. De 

resultaten worden dan ook zo objectief mogelijk beschreven en zoveel mogelijk gegroepeerd indien 

mogelijk. 

 

2.3 Participanten 

De participanten werden gerekruteerd vanuit Similes. Zij hebben een algemene mail verstuurd naar 

hun hele contactenbestand, daardoor komen de participanten vanuit heel Vlaanderen. Similes 

verenigt gezinsleden en de naaste omgeving van personen met een psychiatrische aandoening. De 

inclusiecriteria om te mogen deelnemen aan deze studie zijn: de mantelzorger moet 18 jaar zijn of 

ouder, ze moeten significant veel zorg dragen voor de patiënt (hiermee bedoelt men minstens vijf 

dagen op zeven), de patiënt moet voldoen aan de criteria voor bipolaire stoornis 1 of 2 volgens de 

DSM 5 en de patiënt moet wel degelijk gediagnosticeerd zijn door een psychiater. Exclusie criteria zijn 

andere soorten psychiatrische ziekten. 

 

2.3.1 Mantelzorgers 
 

Zie tabel 1 voor de exacte verdeling van de sociodemografische karakteristieken van de 

mantelzorgers.  

Aan dit onderzoek participeerden 12 vrouwen en vier mannen met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar 

waarvan de jongste 25 jaar is en de oudste 66 jaar. Deze studie bevat mantelzorgers uit alle 

leeftijdscategorieën. De meerderheid (11 van de 16) zit in de categorie 50+. 

De meeste mantelzorgers, namelijk zeven, zorgen maximum tien jaar voor de patiënt. 

De relatie tussen mantelzorgers en patiënten is verschillend, zes mantelzorgers zorgen voor hun 

partner, zes mantelzorgers zorgen voor hun kinderen en vier kinderen zorgen voor hun ouders. 

De meerderheid van de mantelzorgers (11 van de 16) woont samen met de patiënt. De redenen 

waarom de overige vijf mantelzorgers niet meer samenwonen met de patiënt zijn uiteenlopend: 

doordat de ziekte als te erg werd beschouwd door de mantelzorger, de persoon met bipolaire stoornis 

besloot om alleen te gaan wonen, de patiënt verblijft in een instelling,… 
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De overgrote meerderheid, namelijk 13 mantelzorgers, heeft een partner, al dan niet met een bipolaire 

stoornis. 

Van de 16 mantelzorgers zijn er 11 die een of meerdere kinderen hebben. 

De helft van de mantelzorgers werkt fulltime, de andere helft is werkloos, werkt deeltijds of studeert 

nog. 

 

Tabel 1: sociodemografische karakteristieken van de mantelzorgers 

Geslacht 12 vrouwen, 4 mannen 

Leeftijd  

 

Gemiddelde leeftijd  53 jaar (25 jaar – 66 jaar) 

Duur verleende zorg 1-10 jaar: 7 personen 

10-20 jaar: 4 personen 

20-30 jaar: 1 persoon 

30-40 jaar: 2 personen 

40-50 jaar: 2 personen 

Relatie met patiënt Ouders: 6 

Kinderen: 4 

Partner (al dan niet getrouwd): 6 

Woont samen met 

de patiënt 

Ja: 11 

Nee: 5 

Heeft een partner Ja: 13 

Nee: 3 

Aantal kinderen Geen kinderen: 5 

1 kind: 2 

2 kinderen: 4 

3 kinderen: 5 

Mantelzorger heeft 

werk 

Ja, fulltime: 6 

Ja, deeltijds: 2 

0

1

2

3

4

5

6

2
0

-2
5

 ja
ar

3
5

-4
0

 ja
ar

4
0

-4
5

 ja
ar

4
5

-5
0

 ja
ar

5
0

-5
5

 ja
ar

5
5

-6
0

 ja
ar

6
0

-6
5

 ja
ar

6
5

+

Aantal mantelzorgers 
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Nee: 5 

Gepensioneerd: 2 

Student: 1 

 
 
2.3.2 Patiënten 
 

Zie tabel 2 voor de exacte verdeling van de sociodemografische karakteristieken van de patiënten.  

Deze studie bevat patiënten uit verschillende leeftijdscategorieën, waarvan de meerderheid, namelijk 

tien, zich bevindt in de categorie tussen 20 en 50 jaar. Er werden 17 patiënten opgenomen in dit 

onderzoek aangezien een mantelzorger zorg verleende aan twee patiënten. 

Zeven patiënten hebben ooit zelfmoord proberen te plegen, negen patiënten hebben dit nooit 

geprobeerd. De invloed hiervan op de belasting van de mantelzorger wordt in de resultaten 

besproken.  

 

Tabel 2: sociodemografische kenmerken van de patiënten 

Leeftijd 

 

Zelfmoordpogingen 

van de patiënt: 

Ja: 7 

Nee: 9 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

20-30 jaar 30-40 jaar 40-50 jaar 50-60 jaar 60-70 jaar 70-80 jaar 80-90 jaar

Aantal patiënten 
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3. Resultaten 

Bijlage A is een blanco voorbeeldenquête. Bijlage B geeft weer hoeveel mantelzorgers per vraag een 

bepaald antwoord gegeven hebben.  

 

3.1 Belasting op verschillende domeinen 

Hoewel veel mantelzorgers belasting ervaren op verschillende vlakken zoals in de relatie met de 

patiënt, op sociaal vlak, op financieel vlak, ervaart het merendeel van de mantelzorgers de meeste 

belasting op emotioneel vlak. Dit komt doordat ze voornamelijk in de knoop liggen met hun eigen 

gevoelens. Ergens willen ze zorgen voor de patiënt omdat ze hem of haar graag zien, maar aan de 

andere kant voelen ze constant twijfels, stress en maken ze zich veel zorgen. Hierdoor geraken veel 

mantelzorgers in tweestrijd met zichzelf, het zorgen voor de patiënt uit liefde verandert ook steeds 

meer in zorgen voor de patiënt uit plichtgevoel. Bij bijna elke mantelzorger verloopt de relatie met de 

patiënt moeilijk, daarom niet altijd slecht, maar wel moeilijker dan voorheen. Dit wordt echter niet 

aangeduid als voornaamste belasting. Twee mantelzorgers ervaren de meeste belasting op zowel 

financieel als emotioneel vlak en nog twee mantelzorgers ervaren ook belasting op sociaal vlak. 

Vooral het minder weg kunnen gaan, vinden ze storend. Twee mantelzorgers ervaren evenveel 

belasting op elk vlak, dus zowel op sociaal, emotioneel, financieel vlak als in de relatie met de patiënt.  

 

3.2 Verleende zorg van de mantelzorger 

De voornaamste zorg die wordt verleend aan de persoon met bipolaire stoornis is de psychologische 

steun. Twee mantelzorgers gaven aan dat ze geen psychologische steun konden geven aan de 

patiënt door een gebrek aan ziekte-inzicht. De meesten, namelijk veertien mantelzorgers, verlenen 

hulp in het huishouden, vooral tijdens de depressieve fase aangezien de patiënt dan vaak in bed ligt. 

Een patiënt weigert alle hulp in het huishouden en een mantelzorger krijgt hulp van het OCMW en het 

wit gele kruis en wordt volgens haar dus niet extra belast in het huishouden. Opmerkelijk is dat de 

mantelzorgers die niet samenleven met de patiënt nog steeds huishoudelijke hulp voorzien indien de 

patiënt dit toelaat. Vier mantelzorgers staan in voor de persoonlijke hygiëne van de patiënt, dit 

voornamelijk tijdens de depressieve fases, wat voor de mantelzorger als extra belastend wordt 

ervaren. Een mantelzorger laat een verpleger aan huis komen om dit te doen, twee patiënten laten dit 

niet toe, drie mantelzorgers weigeren om dit zelf te doen ondanks dat het nodig is aangezien de 

patiënt het zelf niet doet. Deze drie mantelzorgers sporen de patiënt wel aan zodat hij of zij het zelf 

zou doen en dit zorgt volgens hen voor extra psychologische vermoeidheid. De overige drie 

mantelzorgers zeggen dat er geen probleem is met de persoonlijke hygiëne van de patiënt en dat de 

patiënt er zelf toe in staat is om dit te onderhouden. 

 

3.3 Invloed van de ziekte op de belasting 

Vijf mantelzorgers vinden de depressieve fase het meest belastend, de meest voorkomende redenen 

hiervoor zijn dat de patiënt een hele dag slaapt en niets doet, alles komt dan op de schouders van de 
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mantelzorgers terecht en ze hebben ook angst dat de patiënt zichzelf iets zal aandoen. Indien de 

patiënt een zelfmoordpoging heeft gepleegd, zorgde dit voor extra veel stress bij de mantelzorger.  

Zeven mantelzorgers vinden de manische fase het meest belastend omdat er dan meer ruzie is, de 

patiënt meer geld verspilt, meer alcohol drinkt en als laatste reden wordt aangehaald dat de nachtrust 

van de mantelzorger vaak verstoord wordt door het energieke gedrag van de patiënt ’s nachts.  

Vier mantelzorgers vinden beide fases even belastend. 

Op een schaal van een tot tien, waarvan een als de minste belasting ervaren wordt en tien als een 

ondraaglijke belasting ervaren wordt, is het gemiddelde voor alle mantelzorgers een zeven. Deze 

belasting varieert van fase tot fase en is vrij hoog doordat veel mantelzorgers niet weten wat ze 

moeten verwachten, ze weten niet welke fase wanneer zal overgaan en wat er daarna gaat gebeuren. 

Het onvoorspelbare verloop van de ziekte zorgt voor een zekere belasting. Een terugkerende 

opmerking van de mantelzorgers is dat de belasting vroeger, wanneer ze de diagnose net kenden, 

veel hoger was dan nu. Dit komt doordat de meesten de ziekte en de situatie hebben kunnen plaatsen 

en beseffen dat frustraties, woede, angst, verdriet,… hen niet gaat helpen bij de verwerking van de 

hele situatie. Nog een reden waarom de belasting minder wordt is omdat ze zelf aanhalen dat ze 

ervaring krijgen in het ‘zorgen voor’, ze weten wat er moet gebeuren als de patiënt in een bepaalde 

fase zit. Vroeger was vooral de onwetendheid een grote belasting. 

Ook de onzekerheid naar de toekomst toe zorgt voor een zekere belasting. Mantelzorgers vragen zich 

af wat er zal gebeuren met de patiënt als zijzelf niet meer kunnen instaan voor de zorg.  

 

Vijf mantelzorgers halen aan dat wanneer de patiënt geen ziekte-inzicht heeft en niet geholpen wil 

worden, dat zij als mantelzorgers in de steek gelaten worden. Aangezien er geen collocatie kan 

worden geregeld, behalve wanneer de patiënt een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Zij moeten 

daardoor voor de patiënt zorgen terwijl deze persoon zijn medicatie en dergelijke niet neemt. De 

belasting stijgt hierdoor enorm en ze voelen zich machteloos. Zij voelen zich werkelijk in de steek 

gelaten door het systeem en krijgen het gevoel dat ze hun problemen zelf moeten oplossen. 

 

3.4 Invloed van werk op de belasting 

De meningen rond het feit of werken de belasting positief of negatief beïnvloedt zijn verdeeld.  

Vijf mantelzorgers vinden dat werken de belasting verlicht aangezien ze een zekere afleiding vinden in 

hun werk. Ze geven zelf aan dat als ze meer thuis zouden zijn, ze meer stress zouden ervaren en 

meer zouden piekeren waardoor ze meer belasting zouden ervaren. Twee mantelzorgers ervaren het 

tegenovergestelde, zij krijgen meer stress door de combinatie van de zorg en hun werk, waardoor de 

belasting stijgt. Twee mantelzorgers vinden dat er geen verschil is in belasting tussen de zorg 

combineren met of zonder werk.  

Twee mantelzorgers hebben de zorg voor de patiënt nooit gecombineerd met werken.  

Vijf mantelzorgers, die gestopt zijn met werken, hebben het werk ooit gecombineerd met de zorg voor 

de patiënt. Drie hiervan vinden de belasting op dit moment opmerkelijk minder omdat ze meer thuis 

zijn en minder stress ervaren. Een mantelzorger vindt dat werken een goede afleiding bood waardoor 

ze minder belasting ervaarde en een mantelzorger ervaart geen opmerkelijk verschil. 
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3.5 Invloed van de omgeving op de belasting 

Een mantelzorger heeft volledig gebroken met familie en vrienden omdat zij de ziekte niet begrepen 

en krijgt dus geen hulp. Een andere mantelzorger krijgt helemaal geen hulp en staat er dus alleen 

voor, vier mantelzorgers krijgen hulp van familie en tien mantelzorgers krijgen vooral hulp van 

vrienden. 

Deze hulp bestond voornamelijk uit psychologische steun, niet zozeer hulp in het huishouden. 

Een veel voorkomende opmerking hierbij is dat de meesten hulp krijgen als ze hun verhaal kunnen 

vertellen aan iemand. Aangezien er nog een groot taboe rust rond psychische ziekten, verzwijgen 

sommige mantelzorgers hun problemen waardoor ze geen hulp krijgen. Het gebrek aan begrip van de 

maatschappij is ook een probleem wat bij elke mantelzorger terugkomt in het interview. Er is zeer 

weinig kennis over deze ziekte bij de algemene bevolking. Dit maakt het er niet makkelijker op voor de 

mantelzorgers, geven ze zelf aan, aangezien de patiënt er normaal uitziet en zich ook goed gedraagt 

wanneer anderen in contact komen met de patiënt. Hierdoor hebben veel mantelzorgers het gevoel 

dat ze niet erkend worden in hun taak als zorgverlener en dat hun taak zwaar onder geëstimeerd 

wordt. 

 

3.6 Invloed van professionele hulp voor de mantelzorger op de belasting 

3.6.1 Algemene ervaringen met psychiatrie  

 
Er werd een groot punt van kritiek aangehaald inzake de ervaringen met de psychiatrie. Elke 

mantelzorger, op een iemand na, vindt dat psychiaters te weinig tijd spenderen aan de familie. 

Hiermee bedoelt men niet dat ze hun emoties moeten kunnen luchten bij de psychiater, maar veel 

mantelzorgers hebben het gevoel dat de patiënt zich anders voordoet bij de psychiater dan thuis. 

Velen vinden dit een groot struikelblok. Ze willen gehoord worden, zeker als de patiënt terug naar huis 

gaat na een opname in een instelling. De meeste mantelzorgers vinden ook dat er een gebrek aan 

continuïteit is in de zorg, met name dat er geen opvolging is na een opname in het ziekenhuis of 

instelling. Ze krijgen ook het gevoel dat psychiaters geen tijd hebben voor hen en hebben het gevoel 

dat ze worden afgescheept. De meeste mantelzorgers zijn het erover eens dat veel psychiaters zich 

verschuilen achter het beroepsgeheim om niet te moeten communiceren met de familie. Dit leidt tot 

zware frustraties, onzekerheid en teleurstelling bij de mantelzorgers. 

Daarbij komt dat de meerderheid het gevoel heeft alsof de psychiatrie een machine is en geld moet 

opbrengen en dus niet menswaardig is. Er wordt door verschillende mantelzorgers wel een 

onderscheid gemaakt tussen verschillende instellingen, de ene wordt beter bevonden dan de andere, 

maar dit zijn punten van kritiek die bij elke instelling genoemd werden. 

Ook de therapieën in een instelling worden door de meerderheid afgekeurd, ze worden als niet 

effectief beschouwd. Sommige patiënten willen daardoor niet meer opgenomen worden omdat ze de 

therapie als tijdverspillend beschouwen. Meerdere patiënten kregen het gevoel dat ze niet begrepen 

worden tijdens hun opname in een ziekenhuis of instelling, dit zorgt voor extra stress bij de 

mantelzorgers. Een algemene consensus tussen de mantelzorgers is dat er te weinig fysieke activiteit 

wordt aangeboden aan de patiënten. Ook het medicatiegebruik wordt beschouwd als te veel en te 
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zwaar. Het duurt lang voordat de medicatie op punt staat, maar dit is dan weer afhankelijk van 

psychiater tot psychiater. Wat vaak gehoord werd tijdens het afnemen van de enquêtes is dat de 

patiënt in een bepaalde instelling gedrogeerd wordt door medicatie, om enkele maanden later naar 

een andere instelling te gaan, waar de medicatie volledig aangepast en opnieuw op punt gesteld 

wordt. Dit duurt zeer lang en zorgt voor stress bij de mantelzorgers, ze voelen zich hierbij ook zeer 

onmachtig. Hierbij krijgen ze het gevoel dat de psychiaters niet weten waarmee ze bezig zijn en 

zomaar wat medicatie voorschrijven, dit wijt de meerderheid van de mantelzorgers aan een 

gebrekkige opleiding. Ook de lange wachtlijsten om een patiënt op te nemen in een instelling of 

ziekenhuis zorgt voor frustratie en een gevoel van onmacht bij de mantelzorgers. 

Een algemene opmerking van alle mantelzorgers is dat de opleiding voor psychiaters menswaardiger, 

familiegerichter en nog gespecialiseerder moet worden. 

 

3.6.2 Doorverwijzing en begeleiding van mantelzorgers  

 
Bijna elke mantelzorger is bij Similes terechtgekomen via doorverwijzing van kennissen of andere 

personen. Slechts twee personen zijn bij deze organisatie terechtgekomen dankzij folders in het 

ziekenhuis. Geen enkele mantelzorger werd doorgestuurd naar deze organisatie door een huisarts, 

psychiater of psycholoog. Elke mantelzorger vindt dat dit beter bekend gemaakt moet worden en 

aangeraden moet worden door psychiaters. Niet elke mantelzorger is actief binnen Similes, maar 

iedere mantelzorger heeft via folders, boekjes, bijeenkomsten zaken opgepikt waardoor zij bepaalde 

gebeurtenissen beter kunnen plaatsen, wat helpt bij de verwerking van alle emoties. Op zijn beurt 

heeft dit dan weer een positief effect op de belasting. 

Een algemene opmerking van de mantelzorgers is dat ze het gevoel krijgen dat ze zelf alles moeten 

uitzoeken en dat er geen begeleiding is bij hun zoektocht. Ze voelen zich hierdoor erg alleen en in de 

steek gelaten. Ook krijgen ze het gevoel dat ze moeten strijden om gehoord te worden. 

 

3.6.3 Evolutie psychiatrie 

 
Vijf mantelzorgers hebben een zekere evolutie meegemaakt van de psychiatrie aangezien zij al meer 

dan 20 jaar voor de patiënt zorgen. Vier mantelzorgers zien wel degelijk een positieve evolutie, de 

medicatie is al beter op punt gesteld dan vroeger. Dit kan volgens hen nog steeds beter, vooral wat 

nevenwerkingen betreft. Zij vinden dat de psychiatrie al meer menswaardiger handelt, vooral naar de 

patiënt toe. Het gebrek aan communicatie naar de familie blijft een heikel punt. Een mantelzorger vindt 

de psychiatrie totaal niet geëvolueerd, zeker in vergelijking met de biomedische wereld. 

Zes mantelzorgers hebben zelf een lichamelijke ziekte en zij zijn ervan overtuigd dat een medische 

ziekte veel serieuzer en menswaardiger wordt aangepakt dan een psychische ziekte. Er is meer kans 

op terugbetaling, er wordt meer psychologische hulp voorzien,… met andere woorden, er is een groter 

opvangnet voor lichamelijke ziekten, dit ontbreekt bij psychische ziekten. Deze mantelzorgers 

begrijpen dit niet en geraken hierdoor gefrustreerd. 
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Een algemeen punt dat bij elke mantelzorger terugkomt is dat zij hebben leren leven met de situatie. 

Daarom zijn ze niet altijd tevreden met hoe de situatie is, maar ze beseffen dat ze er zelf niets aan 

kunnen veranderen en dat ze zich er daarom bij neerleggen. 

 

3.7 Antwoorden ZARIT vragenlijst 

Zie bijlage B. 

De meerderheid van de mantelzorgers heeft niet het gevoel dat de patiënt meer hulp vraagt dan hij of 

zij nodig heeft.  

De antwoorden op de vraag of de mantelzorger onvoldoende tijd heeft voor zichzelf omwille van de tijd 

die ze aan de patiënt besteden wordt zeer verdeeld beantwoord. Sommigen ervaren dit zo, anderen 

vinden dit helemaal niet waar. Diegenen die vinden dat ze geen tijd tekort komen voor zichzelf geven 

aan dat ze hebben geleerd om tijd te maken voor zichzelf, want dat ze anders zouden wegkwijnen 

onder de situatie.  

De meningen over het feit dat de mantelzorger onder druk staat door de keuze die hij moet maken 

tussen de zorg voor de patiënt en andere verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Vijf mantelzorgers 

hebben dit gevoel namelijk nooit, Vijf mantelzorgers hebben dit gevoel echter altijd.  

Vijf mantelzorgers voelen zich soms in verlegenheid gebracht door het gedrag van de patiënt, zeven 

mantelzorgers hebben dit gevoel nooit. Dit komt deels doordat bepaalde mantelzorgers niet 

buitenkomen met de patiënt wanneer deze in een manische of depressieve periode zit, juist om 

gênante gebeurtenissen te vermijden.  

Zeven mantelzorgers zijn soms kwaad op de patiënt. Een veelvoorkomende opmerking is dat ze 

vooral kwaad zijn op de hele situatie en voornamelijk op de ziekte zelf en niet zozeer op de patiënt.  

Relaties met familieleden of vrienden worden bij zeven mantelzorgers amper tot niet negatief 

beïnvloedt, bij acht mantelzorgers geeft dit wel enige belasting. De relatie zelf wordt niet zozeer 

negatief beïnvloedt, maar het gaat vooral om de invulling van hun eigen vrije tijd. Dit wordt beperkt 

doordat ze de patiënt niet graag alleen laten, zeker tijdens een manische of depressieve periode.  

De meerderheid, namelijk 11 mantelzorgers, twijfelt soms of altijd aan de toekomst. Ze zijn vooral 

bang voor wat er gaat gebeuren met de patiënt als zij er niet meer zijn of wat er zal gebeuren indien 

de ziekte erger zou worden.  

De meerderheid is het erover eens dat de patiënt afhankelijk is van de mantelzorgers. Mantelzorgers 

die dit gevoel niet hebben, hebben eraan toegevoegd dat de patiënt perfect voor zichzelf kan zorgen 

en sommige patiënten hebben geen ziekte-inzicht waardoor ze geen hulp toelaten en dus helemaal 

onafhankelijk zijn.  

Zeven mantelzorgers voelen zich soms gespannen wanneer de patiënt in de buurt is, de overige 

negen mantelzorgers hun mening is hierover verdeeld.  

Zeven mantelzorgers hebben soms het gevoel dat hun fysieke gezondheid onder de situatie lijdt, vier 

mantelzorgers zijn hiervan overtuigd en nog vier mantelzorgers hebben geen lichamelijke klachten die 

zij relateren aan de situatie. De meeste lichamelijke klachten zijn verhoogde bloeddruk, algemene 

vermoeidheid, stress, rugproblemen en sommigen vermelden ook kanker.  
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De privacy wordt bij de meeste mantelzorgers niet geschonden of zij hebben hier alleszins geen 

problemen mee.  

Weinig mantelzorgers zijn ervan overtuigd dat ze vrienden minder zien of kwijt zijn door de problemen 

thuis. Ook hun sociaal leven lijdt hier niet onder volgens de meesten.  

De meningen over of ze het gevoel hebben dat de patiënt verwacht dat ze voor hem zorgen zijn sterk 

verdeeld, vijf mantelzorgers zijn hiervan overtuigd, nog vijf mantelzorgers vinden dit absoluut niet, de 

overige zes meningen zijn verdeeld.  

Slechts een mantelzorger heeft financiële zorgen, twee mantelzorgers hebben deze zorgen soms. De 

overige ervaren geen directe financiële zorgen, maar hebben het volgens eigen zeggen niet breed. 

Met andere woorden, ze moeten wel degelijk op hun geld letten en een financiële steun zou welkom 

zijn, maar het is niet in die mate dat ze er dagelijks over piekeren.  

De meningen zijn zeer verdeeld bij de vraag of ze het gevoel hebben dat ze niet langer zullen kunnen 

instaan voor de zorg van de patiënt. Deze verdeeldheid is er ook bij de vraag of ze vinden dat ze de 

controle over hun leven kwijt zijn geraakt.  

Opvallend is dat negen mantelzorgers de zorg niet zouden willen overlaten aan iemand anders, zeven 

mantelzorgers zouden dit wel willen. Diegenen die de zorg zouden willen overlaten aan iemand 

anders laten weten dat dit voor een korte periode zou zijn, zodat ze even de tijd kunnen nemen voor 

zichzelf, eens kunnen ontspannen, kortom er even tussenuit zijn. Daarna zouden ze de zorg voor de 

patiënt terug op zich willen nemen. De voornaamste reden om te blijven zorgen voor de patiënt is uit 

liefde en uit verantwoordelijkheid. Ze kunnen zich niet inbeelden dat iemand anders de zorg op zich 

zou nemen.  

De vraag of ze zich onzeker voelen over wat er moet gedaan worden voor de patiënt wordt sterk 

gelinkt aan de vraag of ze nog lang kunnen instaan voor de zorg. Bij deze vraag is er dan ook 

dezelfde verdeeldheid van meningen. Hierbij vragen ze zich vooral af wat er zou gebeuren met de 

patiënt als zij er niet meer zijn.  

Elke mantelzorger, op vier mantelzorgers na, heeft het gevoel dat ze doen wat ze kunnen voor de 

patiënt, 13 mantelzorgers vinden dat ze niet tekort schieten als mantelzorger. Enkele mantelzorgers 

twijfelen of ze nog meer kunnen of moeten doen en twijfelen of ze een goede ouder of kind zijn voor 

de patiënt.  

In het algemeen voelen  zeven mantelzorgers zich vrijwel altijd ernstig belast door de zorg voor de 

patiënt, vijf mantelzorgers voelen zich soms belast. Opvallend is dat geen enkele mantelzorger zich 

nooit belast voelt. 
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4. Discussie en conclusie 

4.1 Discussie 

Er zijn enkele limitaties aan dit onderzoek die hier besproken worden. 

Een eerste beperking is dat deze mantelzorgers enkel en alleen bereikt werden via Similes. 

Mantelzorgers die niet bij deze organisatie zitten, konden hierdoor niet bereikt worden. De vraag is 

ook of deze mantelzorgers meer belast zijn doordat ze bij een organisatie zitten die hun hulp kan 

verschaffen. Men kan aannemen dat zij gemotiveerd worden om deel te nemen aan dit onderzoek, om 

tekortkomingen over de psychiatrie in het algemeen en tekorten in de zorg naar mantelzorgers te 

willen bekend maken, in de hoop dat er iets aan wordt gedaan. Anderzijds kan het ook zijn dat deze 

mantelzorgers juist minder belasting ervaren aangezien ze net bij een organisatie zitten die hun met 

deze belasting kan helpen, waardoor ze op het moment van de enquête minder belasting ervaarden. 

Ook is het mogelijk dat deze mantelzorgers al veel verwerkt hebben en dus minder belasting ervaren 

aangezien ze erover kunnen praten. Het is begrijpelijk dat niet elke mantelzorger een enquête wil 

invullen als hij/zij zeer zwaar belast wordt en er helemaal onderdoor zit. 

Mantelzorgers die bijna geen belasting ervaren omdat ze psychologisch zeer sterk zijn, omdat ze veel 

hulp krijgen van buitenaf, omdat er gepaste medicatie is gevonden voor de patiënt,… gaan misschien 

ook niet participeren aan dit onderzoek aangezien zij geen belasting ervaren en dit dus ook niet 

kenbaar kunnen maken of het niet nodig vinden om dit te bespreken.  

Deze limitaties zijn belangrijk aangezien hier een beeld wordt geschetst over hoe mantelzorgers de 

zorg voor anderen ervaren. Deze belasting kan al dan niet overschat of onderschat worden door het 

gebrek aan kennis over de redenen of over de tijdstippen wanneer een mantelzorger participeert aan 

een onderzoek. 

 

De vraag of het al dan niet hebben van kinderen een invloed heeft op de belasting is niet eenduidig. 

De meeste kinderen woonden al buitenshuis zodat er geen conclusie kan getrokken worden 

aangezien dit de belasting wederom beïnvloedt. Een andere reden is dat mantelzorgers met kinderen, 

die effectief nog thuis wonen, een partner hebben en vaak is het de partner die zeer veel belasting 

kan opvangen waardoor zij de lasten met twee kunnen dragen. Mits een grotere doelgroep zou deze 

vraag beter uitgeklaard kunnen worden aangezien er na deze studie niets over kan geconcludeerd 

worden. 

Ook het verschil in belasting tussen mannen en vrouwen kon niet worden nagegaan aangezien er 

geen gelijke verdeeldheid tussen beiden aanwezig is. Het is jammer dat er geen duidelijk verschil kon 

aangetoond worden tussen beide geslachten aangezien voorgaand onderzoek duidelijke verschillen 

heeft bemerkt 
[17; 18; 19; 20; 21; 22; 23]

.  

 

Een opmerking, niet zozeer een limitatie, is dat er op voorhand al werd gewaarschuwd over een 

beperkt aantal mantelzorgers die willen participeren aan een onderzoek. Het tegendeel werd bewezen 

door verschillende mantelzorgers en andere bereidwilligen. Zeer veel mensen waren bereid om 

meerdere mantelzorgers in contact te brengen met dit onderzoek. Dit om de simpele reden dat ze 
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werkelijk verandering willen binnen de psychiatrie, ze willen als mantelzorger en als familie gehoord 

worden. Door tijdsgebrek en doordat dit een masterthesis is in functie van een studie konden alle 

mantelzorgers onmogelijk geïnterviewd worden. Dit zou echter wel kunnen in de toekomst, mits 

voldoende tijd en een onderzoeker met naam binnen de psychiatrie, zodat het onderzoek wel degelijk 

iets kan betekenen binnen de psychiatrie. 

 

4.2 Conclusie 

De belasting op mantelzorgers is zeer verschillend en ontstaat door verscheidene factoren. Elke 

mantelzorger heeft zijn eigen verhaal en daaruit ontstaan verschillende emoties en levenservaringen 

die de belasting bepalen. Het is zeer moeilijk om uit 16 mantelzorgers een bepaalde lijn in de 

belasting te trekken of om linken te leggen. 

Wel ervaart elke mantelzorger de meeste belasting op emotioneel vlak, dit wordt natuurlijk beïnvloedt 

door subjectieve ervaringen, door de omgeving en door de mensen waar ze mee omgaan. Dit is zeer 

moeilijk om objectief weer te geven aangezien iedereen zijn eigen redenen heeft om bepaalde 

gevoelens te koesteren en een bepaalde belasting te ervaren. Een conclusie die wel getrokken kan 

worden dankzij dit onderzoek is dat mantelzorgers meer betrokken willen worden in de behandeling 

van de patiënt. Enerzijds om hun eigen gemoedstoestand te sussen en anderzijds om de dokters 

duidelijk te maken hoe de patiënt zich thuis werkelijk gedraagt. Meer communicatie van psychiaters 

naar mantelzorgers toe is onontbeerlijk aangezien zij een belangrijke taak op zich nemen. Indien de 

maatschappij verwacht dat mantelzorgers hun taak blijven volbrengen, moeten deze mensen gehoord 

worden en moet er gekeken worden naar hun behoeften zodat zij hun taak kunnen blijven uitvoeren. 

Deze communicatie schort tijdens de hele behandeling van de patiënt, er wordt op geen enkel 

moment voldoende informatie gegeven aan de mantelzorgers waardoor stress en frustraties 

toenemen. Voldoende informatie kan volgens een bepaalde studie de belasting aanzienlijk reduceren 

[15]
.  

Uit voorgaand onderzoek 
[2; 5; 15; 17; 24; 25; 26]

 blijkt dat mantelzorgers er vaak alleen voor staan en dat ze 

amper tot geen steun krijgen van vrienden of familie. Dit is in tegenspraak met dit onderzoek, waarbij 

de meerderheid vooral de steun krijgt van vrienden en sommigen van familieleden. Sociale steun is 

erg belangrijk in het reduceren van de belasting, dat is gebleken uit dit onderzoek, alsook uit vorige 

studies 
[3; 11; 12; 15; 19]

.  

De vraag wat er gaat gebeuren met de patiënt als zij niet meer kunnen zorgen voor de patiënt baart 

de mantelzorgers veel zorgen, alsook het onvoorspelbare verloop van de ziekte. Dit is ook gebleken 

uit voorgaande studies 
[2; 15; 17; 24; 25]

. Het zou ieders gemoedstoestand ten goede komen mochten 

mantelzorgers hier een antwoord op krijgen waardoor zij niet constant moeten piekeren zodat ze zich 

kunnen concentreren op de zorg voor de patiënt en op hun persoonlijke leven. Ook dit is te wijten aan 

te weinig informatie en communicatie.  

Er kan ook geconcludeerd worden dat mantelzorgers meer belasting ervaren wanneer de patiënt een 

zelfmoordpoging pleegt, dit is in overeenkomst met studies uit het verleden 
[18; 27]

.  
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Een algemene conclusie die getrokken kan worden na het afronden van dit onderzoek is dat de 

meerderheid vooral belasting ervaart op emotioneel vlak en dit door verscheidene factoren. Een 

gebrek aan communicatie en informatie binnen de psychiatrie is een grote factor die hierin meespeelt. 

Alsook het gebrek aan kennis over deze ziekte bij de algemene bevolking en dit in combinatie met het 

nog steeds bestaande taboe. Samen zorgt dit voor een gebrek aan begrip van de maatschappij ten 

opzichte van de mantelzorger waardoor dit leidt tot een vergroting van de emotionele belasting. 

 

4.3 Praktische implicaties 

Het is dan ook zeer belangrijk om in de toekomst meer onderzoek te voeren naar dit onderwerp, met 

meer mantelzorgers. Ook het kennen van de beweegredenen en de motivatie waarom ze mee willen 

werken aan een studie kan belangrijk zijn. Het is belangrijk om mantelzorgers te rekruteren vanuit 

verschillende organisaties, een algemene oproep te plaatsen, via via bij mantelzorgers terecht te 

komen,… zo krijg je een diversificatie binnen de mantelzorgers, die de belasting allemaal anders 

kunnen belichten. 

Door het lage aantal participanten kunnen er moeilijk uitspraken gedaan worden over het feit of de 

belasting bij partners al dan niet hoger of lager zou zijn dan bij ouders of kinderen. Dit is echter wel 

interessant om te weten voor het zorgnetwerk, aangezien zij meer hulp zouden kunnen bieden, mocht 

er extreem meer belasting zijn bij een bepaalde doelgroep. 
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Bijlage A 
(blanco enquête) 

 

 

Belasting van mantelzorgers 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
U draagt reeds sinds enige tijd zorg voor een hulpbehoevend familielid. Wellicht heeft U zich hiervoor geëngageerd om tal van redenen, m.n. u vindt het 
vanzelfsprekend, u houdt van hem/haar, u vindt het uw plicht, anderen verwachten het van u. Allemaal erg goede redenen waarvoor u grote appreciatie 
verdient. U doet het toch maar… Maar die appreciatie komt niet altijd even vanzelfsprekend en “zorgen voor” is daarenboven zelden het “rozengeur-en- 
maneschijn” verhaal dat buitenstaanders ophangen. Doe het maar eens zelf, denk ik dan … 
Het is vaak lastig, bij momenten erg lastig … 
Onderstaande vragenlijst wil nagaan in hoeverre u emotioneel onder druk bent komen te staan. Laten we daarover geen fabeltjes vertellen. U bent niet 
anders dan anderen, alleen mag het in onze maatschappij vaak niet gezegd worden, dat het vaak moeilijk is. 
Onderstaande lijst nodigt u uit toch te zeggen wat (misschien) gezegd moet worden. U wordt gevraagd bij elke uitspraak aan te geven in hoeverre deze voor 
u van toepassing is. Het spreekt vanzelf dat u zich niet moet afvragen wat het juiste antwoord is: het goede antwoord is wat u vindt.   
 
Per uitspraak zet u een kruisje in één van de vakken “nooit”, “zelden”, “soms”, “redelijk vaak of “nagenoeg altijd”. Gelieve telkens slechts één mogelijkheid 
aan te duiden. 
Van harte dank, 
prof. dr. E. Neerinckx,  onderzoekscoördinator 
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 nooit zelden soms redelijk 
vaak 

nagenoeg 
altijd 

 
Heeft u het gevoel dat uw familielid meer hulp vraagt dan hij/zij eigenlijk nodig heeft 
 

     

 
Heeft u het gevoel dat u onvoldoende tijd heeft voor uzelf omwille van de tijd die u aan 
uw familielid spendeert ? 
 

     

 
Voelt u zich onder druk staan door de keuze die u moet maken tussen de zorg voor uw 
familielid en uw verantwoordelijkheden ten aanzien van andere familieleden en/of uw 
werk ? 

     

 
Voelt u zich in verlegenheid gebracht door het gedrag van uw familielid ? 
 

     

 
Voelt u kwaadheid als uw familielid in uw buurt is? 
 

     

 
Heeft u het gevoel dat uw familielid actueel uw relaties met andere familieleden of 
vrienden op een negatieve manier beïnvloedt ? 
 

     

 
Bent u bang voor datgene wat de toekomst brengt voor uw familielid ? 
 

     

 
Heeft u het gevoel dat uw familielid van u afhankelijk is? 
 

     

      



 
 

 nooit zelden soms redelijk 
vaak 

nagenoeg 
altijd 

      
 
Voelt u zich gespannen als uw familielid waarvoor u zorgt in de buurt is ? 
 

     

 
Heeft u het gevoel dat uw gezondheid lijdt onder uw betrokkenheid met uw familielid ? 
 

     

 
Heeft u het gevoel dat u minder privacy geniet dan u zou wensen door (de zorg voor) uw 
familielid ? 
 

     

 
Heeft u het gevoel dat uw sociaal leven lijdt onder de zorgen voor uw familielid? 
 

     

 
Vindt u het jammer dat uw zorg voor uw familielid ervoor gezorgd heeft dat u vrienden 
minder ziet/vrienden verloren bent ? 
 

     

 
Heeft u het gevoel dat uw familielid van u verwacht dat u voor hem/haar zorg draagt als 
was u de enige waarop hij/zij kan terugvallen ? 
 

     

 
Heeft u het gevoel dat de financiële middelen die u in de zorg moet investeren 
ontoereikend (zullen) zijn door de andere onkosten die u heeft ? 
 

     

      
      
      



 
 

 nooit zelden soms redelijk 
vaak 

nagenoeg 
altijd 

      
 
Heeft u het gevoel dat u niet langer zal kunnen instaan voor de zorg van uw familielid ? 
 

     

 
Heeft u het gevoel dat u de controle over uw leven kwijt bent geraakt sinds uw familielid 
ziek is (en u de zorg moet opnemen) ? 
 

     

 
Wenst u wel eens dat u de zorg voor uw familielid zou kunnen overlaten aan anderen ? 
 

     

 
Voelt u zich onzeker over wat gedaan moet worden voor uw familielid ? 
 

     

 
Heeft u het gevoel dat u meer zou moeten kunnen doen voor uw familielid ? 
 

     

 
Voelt u zich te kort schieten als zorgverlener van uw familielid ? 
 

     

 
In het algemeen,  voelt u zich ernstig belast door de zorg voor uw familielid ? 
 

     

      
 
 
 
 
 
 



 
 

 Bent u een man of een vrouw? 
o Man 
o Vrouw 

 

 Wat is de leeftijd van de persoon met bipolaire stoornis? 
 

 Wat is uw leeftijd? 
 

- Wat is uw relatie met de persoon met bipolaire stoornis? (broer, zus, ouder, buur, kind, vriend,…) 
 

- Woont u bij de persoon met bipolaire stoornis in? 
 

- Uit wat bestaat de zorg die u verleent? (psychologische hulp, hulp in het huishouden, hulp bij persoonlijke hygiëne,…) 
 

- Wat is voor u de grootste belasting? (financieel, de relatie met de patiënt, emotioneel, op sociaal vlak,...) 
 

- Tijdens welke periode (manisch/depressief) ervaart u het meeste belasting/stress? 
 

 Hoe groot schat u uw belasting in op een schaal van 1 tot 10? 1 wil zeggen dat u helemaal geen belasting ondervindt, 10 wil zeggen dat u zeer zwaar belast 
wordt. 

 

 Hoeveel kinderen heeft u? 
 

o Waarvan hoeveel met een bipolaire stoornis? 
 

 Heeft u een partner? 
 

 Werkt u? 
 

 Heeft u ooit de zorg voor de patiënt gecombineerd met werken?  
 

o Zoja, ervaarde u toen meer of minder last dan nu (zonder werk)? 
 

 Krijgt u hulp van vrienden en/of familie? 
 

 Heeft de patiënt ooit al zelfmoord proberen plegen? Zoja, ervaarde u hierdoor meer stress? 
 

 Zijn er extra dingen die u wilt duidelijk maken in vermand met de bepaling van de belasting die niet in de vorige vragen aan bod zijn gekomen, maar heel erg 
bepalend en belangrijk zijn voor u? 

 



 
 

  



 
 

Bijlage 2: 
(het nummer staat gelijk met het aantal mantelzorgers die het betreffende antwoord aangeduid hebben) 

 nooit zelden soms redelijk 
vaak 

nagenoeg 
altijd 

 
Heeft u het gevoel dat uw familielid meer hulp vraagt dan hij/zij eigenlijk nodig heeft 
 

10 2 1 2 1 

 
Heeft u het gevoel dat u onvoldoende tijd heeft voor uzelf omwille van de tijd die u aan 
uw familielid spendeert ? 
 

5 4 2 2 3 

 
Voelt u zich onder druk staan door de keuze die u moet maken tussen de zorg voor uw 
familielid en uw verantwoordelijkheden ten aanzien van andere familieleden en/of uw 
werk ? 

5 2 2 2 5 

 
Voelt u zich in verlegenheid gebracht door het gedrag van uw familielid ? 
 

7 2 5 2  

 
Voelt u kwaadheid als uw familielid in uw buurt is? 
 

2 3 7 2 2 

 
Heeft u het gevoel dat uw familielid actueel uw relaties met andere familieleden of 
vrienden op een negatieve manier beïnvloedt ? 
 

6 1 5 2 2 

 
Bent u bang voor datgene wat de toekomst brengt voor uw familielid ? 
 

1 4 5  6 

 
Heeft u het gevoel dat uw familielid van u afhankelijk is? 
 

3 4 1 1 7 

      



 
 

 nooit zelden soms redelijk 
vaak 

nagenoeg 
altijd 

      
 
Voelt u zich gespannen als uw familielid waarvoor u zorgt in de buurt is ? 
 

2 1 7 2 4 

 
Heeft u het gevoel dat uw gezondheid lijdt onder uw betrokkenheid met uw familielid ? 
 

5  7  4 

 
Heeft u het gevoel dat u minder privacy geniet dan u zou wensen door (de zorg voor) uw 
familielid ? 
 

8 5 2 1  

 
Heeft u het gevoel dat uw sociaal leven lijdt onder de zorgen voor uw familielid? 
 

5 7 2  2 

 
Vindt u het jammer dat uw zorg voor uw familielid ervoor gezorgd heeft dat u vrienden 
minder ziet/vrienden verloren bent ? 
 

10 2 4   

 
Heeft u het gevoel dat uw familielid van u verwacht dat u voor hem/haar zorg draagt als 
was u de enige waarop hij/zij kan terugvallen ? 
 

5 3 3  5 

 
Heeft u het gevoel dat de financiële middelen die u in de zorg moet investeren 
ontoereikend (zullen) zijn door de andere onkosten die u heeft ? 
 

11 2 2  1 

      
      
      



 
 

 nooit zelden soms redelijk 
vaak 

nagenoeg 
altijd 

      
 
Heeft u het gevoel dat u niet langer zal kunnen instaan voor de zorg van uw familielid ? 
 

5 1 6 2 2 

 
Heeft u het gevoel dat u de controle over uw leven kwijt bent geraakt sinds uw familielid 
ziek is (en u de zorg moet opnemen) ? 
 

7 2 4 2 1 

 
Wenst u wel eens dat u de zorg voor uw familielid zou kunnen overlaten aan anderen ? 
 

6 3 5 1 1 

 
Voelt u zich onzeker over wat gedaan moet worden voor uw familielid ? 
 

3 6 5 2  

 
Heeft u het gevoel dat u meer zou moeten kunnen doen voor uw familielid ? 
 

12  3 1  

 
Voelt u zich te kort schieten als zorgverlener van uw familielid ? 
 

13  2  1 

 
In het algemeen,  voelt u zich ernstig belast door de zorg voor uw familielid ? 
 

 3 5 1 7 
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