
Mantelzorgers van mensen  

met psychiatrische aandoeningen

Waarom extra aandacht voor deze groep? 
De zorg voor een naaste heeft vele kanten: vanzelfsprekend, 

voldoening gevend maar op termijn vaak ook belastend. 

Langdurige belasting kan tot gevolg hebben dat familie de 

zorg niet meer aankan. 

Het risico op overbelasting is extra groot bij mantelzorgers van 

mensen met een psychiatrische aandoening. Zij krijgen zelf  

vaker psychische en fysieke problemen. Met name de prevalen-

tie van depressie in deze groep ligt hoger dan bij de algemene 

bevolking. Moeders, echtgenotes en mantelzorgers met een 

laag inkomen lopen het meeste risico op depressie.

Onderstaande punten maken de mantelzorg voor psychia-

trisch patiënten onderscheidend: 

* Onzichtbaarheid: een psychiatrische stoornis is niet altijd 

zichtbaar voor de buitenwereld.

* Schuldgevoelens: mantelzorgers kunnen zich medeverant-

woordelijk voelen voor het ontstaan ervan.

* Taboe: familieleden vinden het vaak moeilijk om met ande-

ren te praten.

* Veranderingen in persoonlijkheid en relaties: de persoonlijk-

heid van de cliënt kan veranderen, wat ook zijn weerslag op 

de relatie heeft.

* Juridische bescherming van de patiënt: behandeling en 

opname zijn alleen mogelijk met instemming van de patiënt, 

maar niet alle patiënten hebben ziektebesef en –inzicht.

* Onvoorspelbaarheid van de stoornis en fluctuatie in de zorg: 

de situatie van de patiënt kan plotseling verslechteren waar-

door onmiddellijke actie is vereist. In goede periodes blijft 

de angst voor terugval.

* Scala aan hulpverleners en instanties: mantelzorgers ko-

men vaak in contact met een diversiteit aan organisaties: 

zoals thuiszorg, ggz-instellingen, politie, justitie en een 

woningbouwvereniging.

Omvang
Nederland telt in totaal 3,5 miljoen mantelzorgers. De exacte 

omvang van de groep mantelzorgers die zorgt voor een 

naaste met een psychiatrische aandoening is niet bekend. 

Het Trimbos Instituut schat de omvang van de groep mensen 

met een psychiatrische aandoening aanzienlijk, aangezien 

In de zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening spelen familieleden een 

belangrijke rol. Niet alleen hebben zij invloed op het ziekteverloop van cliënten, ook 

maken deze familieleden het mogelijk dat zij (langer) thuis wonen. Voor de meeste 

mensen met langdurige psychiatrische problemen is de familie zelfs de belangrijkste 

zorgverlener. Passende ondersteuning van deze mantelzorgers is van belang, omdat zij 

een groot risico op overbelasting lopen.
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18% van de Nederlanders in de leeftijdsgroep van 18-64 jaar 

in de afgelopen 12 maanden voldeed aan de criteria voor een 

psychische aandoening (1,9 miljoen mensen). Hierbij is schizo-

frenie niet meegeteld, een aandoening die in Nederland bij 

ongeveer 100.000 mensen voorkomt (Bransen, 2011). 

Aanpak
Het is belangrijk om tijdig de juiste ondersteuning te bieden. 

Dit voorkomt dat de relatie tussen mantelzorger en zorg-

vrager verstoord raakt. De ondersteuning kan bestaan uit 

professionele zorg voor mensen met een psychiatrische 

aandoening, familiebeleid in zorginstellingen, vermindering 

van het stigma dat een psychiatrische stoornis vaak betekent 

en maatschappelijke waardering van mantelzorg. Op deze 

manier kan overbelasting worden beperkt of voorkomen. 

Daarnaast is het belangrijk om de draagkracht van de man-

telzorgers te versterken door middel van het vergroten van 

kennis en vaardigheden.  

Specifieke aandachtspunten voor deze groep mantelzorgers:

* Behoefte aan erkenning en emotionele ondersteuning. Een 

deel vindt dit in familieverenigingen of in lotgenotencon-

tactgroepen vanuit een zorginstelling of een steunpunt.

* Gecompliceerde regeltaken. Mantelzorgers kunnen als 

belangenbehartiger of zaakwaarnemer van de cliënt met 

gecompliceerde financiële en juridische problemen te maken 

krijgen. Praktische ondersteuning, door bijvoorbeeld een 

mantelzorgmakelaar, kan deze regeltaken verlichten.

* Respijtzorg. Af en toe overdragen van de zorg voorkomt 

opbranden van de mantelzorger en kan de cliënt nieuwe 

impulsen bieden. Mits vervangende begeleiding (individueel 

of in groepsverband) tijdig beschikbaar is en de medewer-

kers voldoende deskundig zijn. Ook hier schiet de informatie 

vaak tekort of is de zorg onvoldoende afgestemd op de 

ggz-problematiek.

Wat kan de gemeente doen?

* Breng vanuit de regiefunctie betrokken partijen bij elkaar 

rond de ontwikkeling van een integrale en preventieve aan-

pak van de ondersteuning van mantelzorgers van mensen 

met een psychiatrische aandoening. 

* Breng de ondersteuning voor deze groep mantelzorgers 

samen met het Steunpunt Mantelzorg en ggz-instellingen 

binnen de gemeente in beeld door middel van een  

sociale kaart.

* Faciliteer deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en 

professionals, met name op het gebied van vroegsignalering 

en outreachend ondersteunen van mantelzorgers.

* Agendeer bij ggz-instellingen het belang van familiebeleid 

volgens de modelregeling ‘Betrokken omgeving’.

* Publiciteitscampagnes kunnen de bewustwording/herken-

ning van mantelzorgers van mensen met psychische aandoe-

ningen vergroten: “Hé, ik ben een mantelzorger, ze hebben 

het over mij!” Ook hier ligt een rol voor gemeenten.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.prestatieveld4.nl  

en bij het themadossier Mantelzorg in de ggz op  

www.expertisecentrummantelzorg.nl. Daarnaast kunt  

u voor vragen contact opnemen met Ilse de Bruijn 

(030 789 21 27, i.debruijn@movisie.nl) van MOVISIE. 

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




