
Rotterdam, 16 maart 2021. 21bb002988

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over ‘De veiligheid van zorgvragers’.

Portefeuillehouder: M.K.A. Grauss

Aan de Gemeenteraad.

Op 30 december 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
‘De veiligheid van zorgvragers’. (21bb000036)

Inleidend wordt gesteld:
“Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de daders van ouderenmishandeling vaak 
(overbelaste) mantelzorgers zijn. Uit de meeste recente cijfers over het aantal 
mantelzorgers in Rotterdam (2019) en in welke mate zij (over)belast zijn staan stevige 
cijfers. Zo zou slechts 3307o van de mantelzorgers in Rotterdam niet of nauwelijks belast 
zijn, maar 1207o tamelijk zwaar belast, 60Zo zeer zwaar belast en 40X) zelfs overbelast. 
50PLUS Rotterdam maakt zich ernstig zorgen over het grote aantal mantelzorgers dat 
door deze zorg voor een ander belast wordt en te zwaar belast wordt. Niet in de laatste 
plaats omdat de cijfers over 2019 hoger zijn dan die van 2017 en 2015. Wij maken ons 
zorgen over de personen die mantelzorg ontvangen en minstens zoveel over de 
mantelzorgers die daders zijn van ouderenmishandeling want niemand verleent 
mantelzorg om het zo uit de hand te laten lopen."

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Zijn er al cijfers over 2020 bekend over hoe het aantal mantelzorgers belast 
wordt en in welke mate ze te zwaar belast worden?

Antwoord:
In het eerste kwartaal van 2021 ontvangt u de brede voortgangsbrief over het 
uitvoeringsprogramma ‘Zorgzaam010’. In deze brief worden ook de uitkomsten van de 
Omnibusenquête 2020 opgenomen.

Vraag 2:
Is er onderzocht hoeveel mantelzorgers daders zijn van ouderenmishandeling?

Antwoord:
Gebruikelijk wordt er onderscheid gemaakt tussen ouderenmishandeling en ontspoorde 
mantelzorg. Waarbij we ouderenmishandeling definiëren als “al het handelen of het 
nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of 
professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de
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oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van 
de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige 
afhankelijkheid.”

Bij ontspoorde mantelzorg overschrijdt de mantelzorger de grens van goede zorg door 
overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Een kenmerk van ontspoorde 
mantelzorg is het ontbreken van opzet.

Er zijn ons geen onderzoeken bekend die specifiek zijn gericht op mantelzorgers als 
daders van ouderenmishandeling.

Vraag 3:
Wat is de reden dat mantelzorgers daders van ouderenmishandeling worden? 

Antwoord:
Er zijn geen gegevens bekend over mantelzorgers die daders van ouderenmishandeling 
worden. We weten wel dat er veel verschillende factoren zijn die eraan zouden kunnen 
bijdragen dat mantelzorg ontspoort. Soms is het een combinatie van factoren.
De belangrijkste factoren zijn overbelasting en onmacht. Stress, uitputting en 
overspannenheid kunnen leiden tot het overschrijden van grenzen. Soms is er sprake 
van compassiemoeheid. De mantelzorger kan het simpelweg niet meer opbrengen om 
voor de ander te zorgen of naar diens problemen te luisteren. Bijvoorbeeld omdat de 
zorgsituatie al lang duurt, de zorgvrager agressief is of tegenwerkt of omdat de relatie 
voordat de mantelzorg startte al niet goed was. Ook persoonlijke problemen zoals 
werkeloosheid of een slechte gezondheid of de combinatie van mantelzorg met het werk 
en/of gezin van de mantelzorger kan een oorzaak zijn. Persoonlijkheidskenmerken 
spelen een rol. Iedereen gaat verschillend om met de situatie. Sommige mantelzorgers 
beschikken niet over de juiste kennis en vaardigheden. Hierdoor kan deze de zorgvrager 
onbewust en onbedoeld verkeerd behandelen. De zorg slaat sluipenderwijs om in 
verwaarlozing of verkeerde behandeling. Ook het sociale netwerk kan een rol spelen: 
wordt de zorg gedeeld of staat de mantelzorger er alleen voor?

Vraag 4:
Welke nazorg ontvangen slachtoffers en daders van ouderenmishandelingen? 

Antwoord:
Hulp en nazorg aan slachtoffers en daders van ouderenmishandeling verschilt per 
situatie. Veilig thuis Rotterdam Rijnmond heeft medewerkers die gespecialiseerd zijn in 
deze aanpak en afhankelijk van de situatie wordt verdere hulp ingezet. Waar nodig wordt 
er samengewerkt met andere organisaties, zoals politie en deskundigen 
ouderenmishandeling in de wijkteams.

Vraag 5:
Welke maatregelen neemt het college om ouderenmishandeling door 
mantelzorgers te voorkomen?
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Antwoord:
Zoals beschreven in de collegebrief (20bb6692) Afdoeningsvoorstel motie 20bb1390 
ontspoorde mantelzorg van 9 juni 2020 heeft het voorkomen van overbelasting van 
mantelzorgers sinds járen onze aandacht en komt het terug in meerdere gemeentelijke 
beleidskaders. Met name in de Stedelijke uitvoeringsagenda ‘ZorgzaamOIO’ en de 
programma's Voor Mekaar (bestrijding eenzaamheid), Langer Thuis en Rotterdam 
Ouder en Wijzer, is ingezet op ondersteuning van mantelzorgers en het daarmee 
voorkomen van ontspoorde zorg.

In het beleidskader ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld' is ontspoorde mantelzorg 
een onderdeel van de aanpak en werkwijze. Binnen de brede aanpak van huiselijk 
geweld is altijd specifieke aandacht voor kwetsbare Rotterdammers in een moeilijke 
situatie. Daarom maken we apart beleid voor kindermishandeling, schadelijke traditionele 
praktijken, seksueel geweld en ouderenmishandeling. Het gaat om heel kwetsbare 
Rotterdammers waarvoor we als gemeente verantwoordelijk zijn. Verder vragen deze 
vormen van huiselijk geweld om specialistische kennis van professionals bij het tijdig 
herkennen en signaleren van deze problematiek en het doorzetten naar de juiste 
hulpverlening. Dit geldt ook voor ontspoorde mantelzorg die resulteert in 
ouderenmishandeling. Een aantal jaar geleden is Wmo-adviseurs de leidraad Mantelzorg 
aan de keukentafel opgesteld. In deze leidraad is ook aandacht voor mogelijke 
ontspoorde mantelzorg en wordt de Wmo-adviseur opgeroepen bij een vermoeden van 
mishandeling Veilig Thuis in te schakelen.

Voor het beleidskader ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld’ is een uitwerking 
gemaakt in de vorm van een uitvoeringsagenda met daarin beschreven de te behalen 
resultaten, ook op de aanpak ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.
Afgelopen jaar zijn naar aanleiding van de motie Ontspoorde Mantelzorg - 20bb1390 een 
aantal punten toegevoegd aan de uitvoeringsagenda, waaronder 
deskundigheidsbevordering bij onder andere Mantelfoon en de wijkteams.

Ondersteuning aan mantelzorgers:
Alle mantelzorgers in Rotterdam kunnen ondersteuning krijgen. Afhankelijk van 
de vraag en behoefte van de mantelzorger wordt passend aanbod geboden, 
zoals trainingen, cursussen, activiteiten. De (overbelaste) mantelzorger of iemand 
uit zijn/haar netwerk kan altijd ondersteuning vragen bij Vraagwijzers, 
welzijnspartijen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars. Ook de Wmo- en 
jeugdarrangementen bieden mogelijkheden voor ondersteuning van 
mantelzorgers zoals dagbesteding en mantelzorgondersteuning met verblijf. 
Ondersteuning kan ook bestaan uit vervangende zorg (zoals Logeerhuis de 
Buren), een maatje of uit bepaalde trainingen of cursussen (zoals de training 
“Beter Thuis met Dementie”, het Geheugenpaleis, Inloophuis De Boei, Training 
“Ze zijn toch niet gek?”) om de mantelzorger te versterken en waar mogelijk te 
ontlasten.
In de stedelijke uitvoeringsagenda ZorgzaamOIO neemt het verbeteren van de 
advies- en ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers een belangrijke plek in. 
Vanuit het programma Rotterdam Ouder en Wijzer wordt deze aanpak versterkt 
met activiteiten, specifiek voor mantelzorgers van mensen met dementie.
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Mantelfoon:
Aanvullend op bestaande ondersteuning voor mantelzorgers is op 1 mei 2020 
Mantelfoon gestart. Bij de Mantelfoon kunnen mantelzorgers terecht voor een 
luisterend oor, informatie, advies en begeleiding naar zorg en ondersteuning.
In de opdracht voor het mantelzorgsteunpunt is ook de verplichting opgenomen 
tot het hanteren van de meldcode huiselijk geweld en het beschikken over een 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het mantelzorgsteunpunt heeft 
een belangrijke netwerkfunctie in de stad en heeft in die rol ook contact met 
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Vraag 6:
Hoeveel procent van de tamelijk/zwaar en overbelaste mantelzorgers maken 
daar gebruik van?

Antwoord:
Dit is niet onderzocht.

Vraag 7:
Is er voldoende ondersteuning of moet er ‘nee’ verkocht worden aan hulp 
vragende mantelzorgers?

Antwoord:
Er is voldoende ondersteuning beschikbaar.

Vraag 8:
Vinden er evaluatiegespreken plaats met mantelzorgers die gestopt zijn met 
het verlenen van mantelzorg bijvoorbeeld door overlijden, herstel of opname 
in een zorginstelling van de zorgvrager?

Antwoord:
Alle mantelzorgers, ook diegenen die niet langer mantelzorger zijn, kunnen terecht bij 
Mantelfoon voor een luisterend oor, advies en ondersteuning. Via een 
promotiecampagne van Mantelfoon en het gebruik van de interne en externe 
communicatiemiddelen van de gemeente gericht op de mantelzorgers zelf en de 
professionals in het netwerk om de mantelzorgers heen proberen wij de Mantelfoon bij 
zo veel mogelijk Rotterdammers bekend te maken. Mantelfoon kan vervolgens de 
welzijnsaanbieders inschakelen om de mantelzorgers die hen bellen en steun nodig 
hebben na het overlijden of om andere reden stoppen van de mantelzorg nazorg te 
bieden.

Vraag 9:
Is er nazorg voor mantelzorgers na beëindiging van de mantelzorg 
bijvoorbeeld na overlijden, herstel of opname in een zorginstelling van de 
zorgvrager?
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Antwoord:
Ja, deze nazorg is onderdeel van de opdracht van Mantelfoon. Zie ook collegebrief 
(20bb9471) van 21 juli 2020 over de start en eerste resultaten van het 
mantelzorgsteunpunt waarin de motie Vangnet mantelzorgers (19bb16111) van raadslid 
Van Aalst werd afgedaan.

Vraag 10:
Welke verbeterpunten ziet het college als het gaat om de ondersteuning van 
mantelzorgers?

Antwoord:
Vroegtijdig herkennen en tijdig doorverwijzen kan overbelasting voorkomen. Bij de 
nieuwe inkoop van het gebiedswelzijn gaan we daarom de signalerende en preventieve 
functie van welzijn ten aanzien van mantelzorgers verder verbeteren. Hiermee willen we 
ervoor zorgen dat meer mantelzorgers (op tijd) in het vizier komen van hulpverleners, 
organisaties en instanties.

Door de nieuwe welzijnsopdracht goed op de stedelijke infrastructuur voor informele zorg 
en ondersteuning aan te laten sluiten creëren we een mantelzorgstructuur die bestaat uit 
een koppeling tussen het mantelzorgsteunpunt Mantelfoon, het stedelijke welzijn en de 
mahĩëlzorgondersteuning in de gebieden. Binnen deze mantelzorgstructuur worden de 
mantelzorgers eerder gezien en kan overbelasting zo veel mogelijk worden voorkomen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris De burgei

V.J.M. Rì A. Aboutaleb
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