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lorg voor naasle uit liefde'
Mantelzorgers die 'in dienst' worden genomen door

zorgorganisaties om voor hun naasten te zorgen..

Het merendeel van de deelnemers aan de Stelling
van de Dag (59%) vindt het een slecht plan. ~Mantel
zorg geven doe je uit liefde en niet voor de centen."
door Sophie Zimmerman

en stellingtegenstan·

E

der omschrijft het zo:
~Mantelzorg is een

zorg die je overkomt, het is
het verzorgen van een naas
te, familie, vriend of buur.
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Mantelzorgers in
loondienst slecht plan

Door het te belonen via een
contract met een zorgaan
bieder ondergraaf je de

gedachte dat we als mensen
elkaar moeten ondersteu

nen."

Velen vrezen ook de bijef

fecten van een dergelijke

constructie, zoals een sche
ve verhouding tussen de
verzorger en de hulpont

vanger (61%). ~Wanneer

mantelzorg loondienst
wordt, verandert er toch
wel het een en ander lijkt
mij", schrijft iemand. ~Dan
wordt alles meer een ver
plichting. En er is kans op
scheve ogen binnen de
familie. Kans op verstoorde
relaties. Want wie krijgt
hoeveel, hoe wordt dat
bepaald? En wanneer is iets
precies mantelzorg?"
~Betaalde mantelzorg
zorgt voor verplichte da
gen/uren. De druk op man
telzorgers zal daardoor
alleen maar toenemen en
ontwrichtend werken op

Wordtde
mantelzorg
volgensu
genoeg
gewaardeerd?
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hun leven", vreest weer een
ander.
De meesten (65%) zijn het
ook eens met de stelling dat
'mantelzorg geen verdien
model moet worden', Mis
bruik ligt op de loer, vrezen
zij. ~Alles draait zo langza
merhand alleen maar om
geld. Dit voorstel opent de
deur om te gaan fraude
ren", stelt iemand. ~Ook het
idee van opa's en oma's die
betaald op de kleinkinde
ren passen, leidde tot ex
cessen", aldus een ander.
Betaalde mantelzorg is
hetzelfde. Wie controleert
of er ook daadwerkelijk
gezorgd wordt?"
~Het is een zeer slecht
idee. Het wordt op deze
manier betaalde zorg voor
een minitarief. Dit is ge
woon een omweg om het
personeelstekort in de zorg
op te lossen voor een hab
bekrats", stelt iemand.
Daar zijn velen het mee
eens. ~De zorg moet gedaan
worden door betaalde
krachten en niet door de
familie. Die kunnen bij
springen maar de hoofd
taak moet liggen bij men
sen die daarvoor zijn opge
leid", verwoordt iemand
het sentiment van veel
respondenten.
Er wordt in de reacties
veelvuldig gepleit voor de
terugkeer van het bejaar
dentehuis. _De 'oude' be
jaardentehuizen waren zo
slecht nog niet. Ze worden
node gemist", aldus een

deelnemer. ~Het is de beste
oplossing voor mensen die
geen familie of mantelzor
gers in de buurt hebben."
De proef met zolang
mogelijk zelfstandig wonen
is mislukt", stelt een ander.
~Hierdoor is vereenzaming
onder ouderen sterk toege
nomen en gaat de helft van
de werktijd bij zorgorgani
saties nu op aan reistijd.
Zet mensen gewoon weer
samen in een ouderenflat.
Laten we niet weer allerlei
nieuwe regels gaan opstel
len en een enorm admini
stratieapparaat oprichten
om weer een extra afdeling
te cre~ren met betaalde
mantelzorgers."

Luide roep om
terugkeer van
ouderentehuis
Toch zijn er ook genoeg
respondenten (34%) die w~l
heil zien in het idee van
betaalde mantelzorg. ~Man
telzorgers kiezen er vaak
niet voor om mantelzorger
te word en of zijn. Dus
waarom niet meer waarde
ring in de vorm van een
vergoeding?", vraagt ~~n
van hen zich af. ~Vaak
wordt vergeten dat mantel
zorgers ook nog een baan
en gezin hebben", aldus een
ander. ~Hier mag best iets
tegenover staan, spreekt
iemand uit eigen ervaring.

