
Respijtzorg, time out  
voor de mantelzorger

Waarom respijtzorg?
De druk op mantelzorgers neemt toe. In 2001 waren er 

300.000 zwaar- en overbelaste mantelzorgers, in 2008 is dat 

toegenomen tot ruim 450.000 (SCP 2010). Uit onderzoek 

blijkt dat 44% van de mantel-zorgers behoefte heeft aan een 

vorm van mantelzorgondersteuning, 24% heeft behoefte 

aan een vorm van respijtzorg (scp, 2009). Toch ervaren zij nog 

veel drempels om van respijtzorg gebruik te maken. Maar 

eenmaal over de drempel wordt vaak verlichting ervaren. Er 

is dus sprake van een kloof tussen behoefte en gebruik. En 

dat is precies waar de uitdaging ligt voor u als gemeente. 

Hoe ziet respijtzorg er uit?
Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de zorg 

van een mantelzorger. Door de mantelzorger even vrijaf te 

geven, kunnen ze hun mantelzorgtaken langer en naar tevre-

denheid uitvoeren.

Er is een grote verscheidenheid aan vormen van respijtzorg: 

thuis of buitenhuis, uitgevoerd door vrijwilligers of profes-

sionals. Die verscheidenheid is nodig om respijtzorg op maat 

te kunnen afstemmen op specifieke beperkingen, leeftijd en 

leefstijl van de verzorgde. Tegelijkertijd zorgt deze verschei-

denheid ervoor dat mantelzorgers lastig een goed overzicht 

van de mogelijkheden krijgen. Bovendien sluit de geboden 

zorg alsnog niet altijd aan bij de behoeften van zorgvrager 

en mantelzorger.

Een inspirerend voorbeeld van laagdrempelige vrijwillige 

respijtzorg is het koffertjesproject van Stichting Welzijn 

Putten. Het ‘koffertje’ bevat een persoonlijk samengesteld 

pakketje van beelden, geluiden, geuren en dierbare ge-

bruiksvoorwerpen die de levensgeschiedenis van een oudere 

met geheugenproblemen tot leven brengen. Vrijwilligers 

maken met zo’n tastbaar ‘levensboek’ makkelijker contact 

met de oudere, waardoor de mantelzorger de zorg eerder 

kan overdragen. 

Respijthuis Alkmaar is ook een goed voorbeeld van (vrijwil-

lige) respijtzorg. Het respijthuis staat op een mooie locatie en 

heeft vier slaap/woonkamers. Iedere kamer heeft een eigen 

badkamer en er is een gemeenschappelijke ontmoetings-

ruimte en keuken. Zorgvragers kunnen er één tot zes weken 

logeren. Zij blijven gebruikmaken van de AWBZ-geïndiceerde 

zorg die zij thuis hadden, vrijwilligers nemen de taken van de 

mantelzorger over en zorgen dat het respijthuis op rolletjes 

loopt. Een betaalde coördinator stuurt de vrijwilligers aan en 

begeleidt hen. 

Meer en meer wordt respijtzorg een taak van de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat 

slechts 27% van de gemeenten de basisfunctie respijtzorg goed voor elkaar heeft 

(MOVISIE, 2010). In deze prestatieveld @4 kaart leest u hoe u de basisfunctie respijtzorg 

kunt vormgeven, en hoe u mantelzorgers stimuleert om gebruik te maken van passend 

respijtgevend aanbod.
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Wat willen mantelzorgers?
Uit onderzoek van Mezzo, de landelijke vereniging voor 

mantelzorgers en vrijwilligerszorg, blijkt dat mantelzorgers 

met een sterke respijtwens af en toe helemaal afstand van de 

zorg willen nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van een vakantie 

(11%). Mantelzorgers met een matige behoefte aan respijt-

zorg willen vooral regelmatig een dag(deel) vrijaf om sociale 

contacten te onderhouden of eigen activiteiten te ontplooien 

(13%). Dagopvang is met 12% de meest benutte vorm van 

respijtzorg. Uit het onderzoek blijkt ook dat een omvangrijke 

groep mantelzorgers wel een respijtbehoefte heeft, maar 

geen gebruik maakt van ondersteuning (SCP, 2009). 

Wat kunt u doen als gemeente?
Als gemeente heeft u verschillende rollen: als regisseur, als 

verwijzer vanuit het Wmo-loket, soms als aanbieder en vaak 

als financier van (vrijwillig) respijtzorgaanbod. Wat kunt u 

binnen deze rollen doen?

* Mantelzorgers ervaren een enorme drempel bij het uit han-

den geven van de zorg. De ‘Piramide van respijtzorg’ maakt 

dit proces inzichtelijk. Op www.expertisecentrummantel-

zorg.nl, vindt u in het themadossier respijtzorg uitgebreide 

informatie over de piramide. 

* Mantelzorgers hebben baat bij vroegtijdig en regelmatig 

gebruik van respijtzorg. Dat betekent dat zij voldoende 

geïnformeerd moeten zijn over het respijtaanbod in hun 

gemeente of regio. Zorg voor adequate voorlichting op de 

juiste locaties (volg het zorgpad). Tips voor het bereiken van 

mantelzorgers kunt u vinden in de brochure Beter bereiken 

van mantelzorgers (MOVISIE, 2010).

* Het respijtzorgaanbod is zeer divers. Zorg dat u als regis-

seur zicht heeft op het aanbod en zorg dat verwijzers op de 

hoogte zijn. Faciliteer en stimuleer dat partijen die actief zijn 

op het gebied van respijtzorg elkaar ontmoeten. De ervaring 

leert dat dit de doorverwijzing sterk bevordert.

* Stimuleer dat aanbieders van respijtzorg rekening houden 

met de behoeften van mantelzorgers, stimuleer de inzet van 

klanttevredenheidsonderzoeken.

* Financier (lichte) vormen van respijtzorg, zoals dagopvang 

voor lichte dementerenden, vrijwillige thuishulp (oppas  

aan huis).  

* Wees creatief in het vormgeven van respijtzorg. Sluit bijvoor-

beeld een overeenkomst met zorginstellingen voor logeer-

voorzieningen of geef een intentieverklaring af voor de 

huisvestingsvergunning.

* Denk ook eens aan het inzetten van nieuwe groepen vrijwilli-

gers. De gemeente Spijkenisse traint mensen die re-integreren 

voor vrijwillige respijtzorg. Zij worden twee jaar lang getraind, 

begeleid en ingezet in vrijwillige zorg. 

Meer weten
Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/mantelzorg, 

onder het kopje gemeentelijk beleid. Op www.expertisecen-

trummantelzorg.nl vindt u meer informatie in het themadossier 

respijtzorg en in de databank Impuls mantelzorgondersteuning. 

MOVISIE geeft samen met Vilans uitvoering aan het landelijke 

Expertisecentrum Mantelzorg dat in 2011 een handreiking over 

respijtzorg ontwikkelt. Aanbieders van respijtzorg, verwijzers, 

overheden en verzekeraars krijgen daarin handvatten voor het 

realiseren van mantelzorgvriendelijke respijtzorg.

Voor vragen over respijtzorg kunt u contact opnemen met Roos 

Scherpenzeel (030 789 20 65, r.scherpenzeel@movisie.nl).  

Zij is werkzaam voor zowel MOVISIE als het Expertisecentrum 

Mantelzorg. 

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.




