
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Uitkomsten vijfde Nationaal Mantelzorg Panel over wonen 
 

 501 panelleden deden mee.  

 72% van de respondenten die moeten reizen heeft een reistijd tot 30 minuten1 

 Van degenen die moeten reizen reist 33% één of meer keren per dag; 50% één of 

meer keren per week. 

 56% van de respondenten heeft woonwensen veroorzaakt door het zorgen voor 

een ander of had deze in het verleden; bij zo’n 38% betreft dit een 

woningaanpassing en bij 18% een verhuizing naar een geschiktere woning. 

 Ruim de helft van de mantelzorgers geeft aan dat indien er geen oplossing komt 

voor hun woonwens, de belasting voor hen te zwaar wordt. 30% geeft aan dat 

degene voor wie zij zorgen dan opgenomen moet worden., 25% zegt dat degene 

voor wie zij zorgen in een isolement terecht komt. 

 Als er wel een oplossing komt voor de woonwensen geven panelleden aan meer 

vrije tijd te hebben en daardoor de zorg beter te kunnen volhouden (45%). En 

degene voor wie ze zorgen hoeft dan niet opgenomen te worden. Ook geven 

panelleden aan dat de zorgvragen hierdoor uit zijn/haar isolement komt, dat 

degene voor wie zij zorgen minder een beroep hoeft te doen op professionele zorg 

en dat de mantelzorger meer mantelzorgtaken op zich kan nemen.  

  40% van de (ex) mantelzorgers die ervaring heeft met het aanvragen van een 

woningaanpassing, vindt de procedure lang en ingewikkeld. Andere genoemde 

problemen waren: de gemeente wil geen grote aanpassingen vergoeden en ik kan 

het niet betalen; de eigen bijdrage voor de aanpassingen is te hoog en verplicht 

moeten verhuizen 

 Van de groep respondenten die wensen heeft rondom verhuizen, geeft 43% aan 

dat ze tegen lange wachttijden voor een geschikte woning aanlopen. 

 21% van de zorgvragers en/of de mantelzorgers maakt gebruik van alarmering 

als communicatiemiddel voor zorg op afstand. En 16% heeft de wens gebruik te 

maken van dit soort communicatiemiddelen, terwijl 50% zegt daar geen gebruik 

van te willen maken. Maar er zitten wel degelijk voordelen aan dit soort 

communicatiemiddelen zeggen de (toekomstige) gebruikers. De panelleden voelen 

zich minder ongerust (58%). En degene voor wie ze zorgen kan langer thuis 

blijven wonen (43%). En degene voor wie zij zorgen zijn minder eenzaam (20%). 

 Hengelo werd opvallend vaak genoemd als gemeente waarin men goed is 

geholpen in het vinden van een oplossing voor de woonwens.  

 Ongeveer 40% van de respondenten woonden in een huurwoning; in ruim 85% 

van de gevallen betrof dat een sociale huurwoning. 

 

 
 

                                           
1 Uit de de RMO verkenning Participatie (2008) blijkt dat bereidheid om mantelzorg te verlenen groter is als 
men dichter bij elkaar woont.  


