
U heeft als Wmo-adviesraad vragen gesteld over de enquête die is uitgevoerd door I&O Research. 

Deze hebben wij voorgelegd aan hen. In dit document treft u in rood de reactie aan van I&O Research 

en in het zwart uw opmerkingen cq. vragen. 

Algemene reactie van I&O Research 

Over de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid valt te discussiëren, bij dit type onderzoeken is dat altijd 

lastig. Er is veel verborgen mantelzorg (men weet niet dat men mantelzorger is) en je weet in dit geval 

niet wat het precieze bereik van de reclamecampagne is geweest. De nauwkeurigheid onder 

mantelzorgers die staan ingeschreven bij het mantelzorgcentrum wijkt niet veel af (+-2%) van de 

nauwkeurigheidsnorm die het ministerie stelt t.a.v. de ceo Wmo. Waar de N echt te laag is om hard 

conclusies te kunnen maken is dit aangegeven in het rapport. Over het algemeen achten wij een N 

van 170 minimaal om uitspraken te kunnen doen, maar niet dusdanig laag dat het geheel 

onbetrouwbaar is. Betrouwbaarheid zou betekenen dat als je het onderzoek nog een keer zou 

uitvoeren de resultaten min of meer hetzelfde zijn. Wij achten deze kans aannemelijk. Kanttekening is 

dat veel 75-plussers hebben gereageerd, en kunnen wij lastig bepalen of een mantelzorger die bekend 

is bij het mantelzorgcentrum vergelijkbaar is met een mantelzorger die dat niet is.  

In het rapport ontbreekt een verantwoording over rapportage van de onderzoekresultaten:  

• • Gegevens over de populatie die wordt onderzocht? Wij hadden erbij kunnen zetten dat het 

om 500 mantelzorgers die ingeschreven staan gaat. Bij de reclamecampagne is het mogelijk aan te 

geven hoe veel mensen bereikt hadden kunnen worden, maar óf ze ook bereikt zijn is met onze 

gegevens niet te achterhalen.  

• • Hoe representatief is de steekproef? Iedereen die bekend is bij het mantelzorgcentrum is 

aangeschreven, bij de reclamecampagne ontvingen alle aanmelders bij het mantelzorgcentrum een 

open link. 

• • Hoe groot is de betrouwbaarheid van het onderzoek?  Als het respondentenaantal te laag 

was om er concrete uitspraken over te kunnen doen staat dit vermeld in de tekst. Dit ging onder meer 

om het stuk over wijkteam/sociale team.   

• • Hoe nauwkeurig zijn de resultaten? Normaliter berekenen wij dit aan de hand van een 

nauwkeurigheidsmarge. Voor de groep mantelzorgers die bekend zijn bij het mantelzorgcentrum (ca. 

500) is dit 6,9%. Deze valt iets boven de marge die normaliter door het ministerie wordt aanbevolen bij 

de CEOs (5%). Dit wordt ook verklaard omdat de totale deelpopulatie een lagere N heeft, een 

nauwkeurigsheidsmarge is gevoeliger bij lage N-aantallen. Bij de aanbevolen marge gaat het ministerie 

uit van een groep van 1000 aangeschreven personen. Een voorbeeld: Indien ik zowel de populatie als 

de respons verdubbel (en de populatie dus op 1000 uit komt) is de nauwkeurigheidsmarge 4,9%. In het 

geval van de reclamecampagne is dit lastig(er) te berekenen. Het is niet bekend hoe veel mensen 

bereikt zijn (in ieder geval 75, die zich aanmeldden en een (link naar) een vragenlijst ontvingen). Als je 

de totale populatie niet weet dan is het niet mogelijk een nauwkeurigheidsmarge te berekenen.   

 

Opmerking  

Bij § 2.3 wordt niets gezegd over de groep die men wil bereiken. Als je die informatie uit de 

meegeleverde documentatie haalt, dan kom je tot de volgende getallen: De 4500 was bij ons niet 

bekend, ik heb deze documentatie ook niet terug kunnen vinden op de server of in mijn mailbox.  

1. Mantelzorgers die waren ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum Totale aantal ca. 500, waarvan 143 

mensen de enquête hebben ingevuld.  Dit klopt. 

2. Reclamecampagne Totale aantal ca. 4500, waarvan 27 de enquête hebben ingevuld.  4500 klopt 

mijns inziens niet. Het is een reclamecampagne geweest waarbij mensen werden opgeroepen zich aan 

te melden bij het mantelzorgcentrum. Na aanmelding bij het mantelzorgcentrum ontvingen zij een 

open link naar de vragenlijst. Wij hebben geen informatie gekregen dat 4500 mensen zich na de 

reclamecampagne hebben gemeld als mantelzorger, en dit lijkt mij zelf ook erg onwaarschijnlijk. In 

totaal zijn er 75 personen gestart aan de vragenlijst. Daarvan zijn er veel gestopt (zie opmerking 

hierond).   

3. Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd Wat wordt precies bedoeld met vergeleken? Zijn die erin 

verwerkt? Wat is precies met deze gegevens gebeurd? Ze zijn niet verwerkt met de resultaten van dit 

onderzoek. Het ging om vragen van beide vragenlijsten die (grotendeels) overeenkwamen. Waar van 

toepassing (na figuur 4.1) is een vergelijking gemaakt om de resultaten van de figuur erboven (met 

relatief lage N) wat meer kracht bij te zetten.  



4. Op pagina 8, staat dat 64% van de mantelzorgers die zijn gestart met de vragenlijst hiermee stopten 

met invullen. Als verklaring staat “sommige mantelzorgers hadden  

wellicht geen interesse in de vragenlijst en stopten daarom met invullen”. Deze opmerking is zeer 

subjectief en laakbaar. De verklaring is hier misschien wat summier en kan als kort-door-de-bocht 

worden opgevat. In essentie klopt hij in mijn ogen wel. Na aanmelding bij het mantelzorgcentrum 

werden aanmelders direct doorverwezen naar de vragenlijst. Hen is waarschijnlijk niet expliciet 

gevraagd of zij de hele vragenlijst wilden invullen. Omdat de vragenlijst aan de lange kant is (31 

vragen, waarvan veel met deel vragen van a t/m ..), en mensen hier niet op voorbereid waren / 

belang bij hadden, zijn veel invullers na een aantal vragen te hebben ingevuld afgehaakt. Ik vind dit 

geen laakbare opmerking, maar een mogelijke verklaring waarom van de 75 aanmelders zo veel 

mensen zijn gestopt met invullen.  

 

 

In de inleiding staat dat de resultaten worden uitgesplitst naar leeftijd van de mantelzorger 

(leeftijdscategorieën), maar dat is nergens terug te vinden.  

NB In voetnoot 3 wordt daar ook nog eens naar verwezen. Omdat de groep veelal uit 75-plussers 

bestaat zijn de N-aantallen bij de andere groepen vaak te laag. Dit had bij nader inzien geschrapt 

kunnen worden uit het rapport. 

Bij tabel 3.1  

Tekst boven tabel klopt niet. Ja, het gaat over de ontvangers van mantelzorg, maar néé dat zijn er 

geen 167. Het aantal respondenten (mantelzorgers = n = 167). De titel van het tabel gaat niet over de 

populatie die de tabel heeft ingevuld. Het gaat om de ontvangers van mantelzorg (gegeven door de 

mantelzorgers, waar de N naar verwijst).  

De kolommen ‘Dagelijks’ en ‘Niet-dagelijks’ zijn elkaar uitsluitende en complementaire categorieën. 

Voorbeeld: áls je mantelzorger bent voor je partner dán lever je die mantelzorg ‘Dagelijks’ óf ‘Niet-

dagelijks’.  

Hoe is dan te verklaren bij 55% van alle mantelzorgers de partner óf in 75% van de gevallen dagelijks 

verzorgd wordt óf 18% niet-dagelijks verzorgd wordt?  Mijn collega en ik hebben hier goed naar 

gekeken. Wij vermoeden dat de tabel verkeerd is gelezen. Wat wij hebben gedaan is het volgende: wij 

hebben de respondentengroep verdeeld in dagelijkse en niet-dagelijkse mantelzorg. Vervoglens 

hebben wij dezelfde analyse als deze van de totaalgroep voor deze groepen apart uitgedraaid. Je 

moet de tabel dus vanuit de kolommen lezen. Wat ons betreft zijn deze percentages dan logisch. Van 

de dagelijkse mantelzorgers zorgt 75% dagelijks voor een partner. Die andere 25% kan bijvoorbeeld 

verklaard worden doordat het gaat om administratieve handelingen en/of de partner die niet thuis 

woont (maar in een verzorgingstehuis). Onder niet-dagelijkse mantelzorgers zie je veel vaker dat 

diegene die mantelzorg ontvangt iemadn is die niet uit het gezin komt. Hier kan het gaat om een 

boodschap voor de ouders etc. 

NB Dat geldt in de tabel voor iedereen die mantelzorg ontvangt. 

Bij tabel 3.2  

Ook hier zijn de percentages onder dagelijks en niet dagelijks niet te verklaren. Het zijn elkaar 

uitsluitende categorieën dus die komen samen op 100%. Zeker niet bóven 100%. Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. Het kan dus zijn dat iemand en huishoudelijke hulp levert en boodschappen 

doet. Ook hier vermoeden wij dat de tabel verkeerd is geïnterpreteerd. Onder niet dagelijkse-

mantelzorg is bijv. het aantal respondenten dat zegt persoonlijke verzorging te geven een stuk lager 

dan bij dagelijkse mantelzorg. Dit is in onze ogen goed verklaarbaar. 

Daarnaast zijn de percentages in de kolommen ‘Alle mantelzorgers’ en ‘niet-dagelijks’ gelijk. Ja. Dat 

zou kunnen (toeval). Nee. Dat is niet waarschijnlijk. Dit heb ik nog nagezocht en dit is inderdaad een 



slordigheid geweest. Bij het Exceldocument waar alle uitdraaien in zijn geplakt is een kopieerfout 

gemaakt. Hieronder staat de tabel zoals deze is uitgedraaid.  
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6. huishoudelijke hulp (koken, schoonmaken, boodschappen doen 

e.d.): Waaruit bestaat de zorg? 26 46% 90 81% 116 69% 

 

6. persoonlijke verzorging (hulp bij wassen en aankleden, 

beweging, eten en drinken e.d.): Waaruit bestaat de zorg? 5 9% 54 49% 59 35% 

 

6. vervoer en/of begeleiding bij activiteiten/bezoeken buitenshuis: 

Waaruit bestaat de zorg? 35 63% 76 68% 111 66% 

 

6. psychische ondersteuning (praten, luisteren, opbeuren): Waaruit 

bestaat de zorg? 28 50% 56 50% 84 50% 

 

6. begeleiding bij het regelen van zaken en administratie: Waaruit 

bestaat de zorg? 34 61% 66 59% 100 60% 

 

6. coördineren en organiseren van de zorg: Waaruit bestaat de 

zorg? 19 34% 49 44% 68 41% 

 

6. anders, namelijk: Waaruit bestaat de zorg? 10 18% 12 11% 22 13% 

 

Total 56 100% 111 100% 167 100% 

 

Ook hier zijn de percentages onder dagelijks en niet dagelijks niet te verklaren. Zie commentaar bij 

vorige twee tabellen. Moet anders geïnterpreteerd worden.  

In de tekst onder de tabel staat dat de tabel is uitgesplitst naar mantelzorgers die meer dan 12 uur per 

week werken en mantelzorgers die dit niet doen. Dat zie je niet terug in de tabel. Dit klopt, dit zijn enkele 

aanvullende uitsplitsingen niet opgenomen in de tabel. 

Bijna de helft van de werkenden kan mantelzorg lastig combineren met dagelijkse bezigheden. Hoe 

komen ze aan die percentages? Staat niet in de tabel en sluit niet aan bij de tabel in de bijlage. N=27 is 

trouwens ook te klein. Daarom moet die ook als indicatief worden beschouwd. 

Tabel en commentaar sluiten niet op elkaar aan.  

 

Opmerking  

Bij Lampje | 5,6 op pagina 13: waar komt dat getal vandaan? Is nergens terug te vinden. Dit is een 

aparte vraag uit de vragenlijst geweest, omdat het om een rapportcijfer gaat lichten wij deze uit in een 

dergelijke lay-out.  

 

 



Kader boven figuur 3.4  

Dit onderzoek vult het ceo (Cliëntervaringsonderzoek, red.) door meer inzicht te geven in de behoeften 

van mantelzorgers: deze is vaak dubbel zo groot als het daadwerkelijke gebruik? Het is dus niet 

onderzocht, maar VAAK dubbel zo groot? Dus ook hier? Uit veel (landelijke) onderzoeken en andere 

onderzoeken bij gemeenten blijkt dat veel van het mantelzorgondersteuningaanbod niet wordt 

gebruikt door mantelzorgers. Denk aan dagopvang, respijtzorg et cetera. Daar is dit op gebaseerd, als 

extra toelichting op de resultaten.  

 

Bij figuur 3.4  

In figuur 3.4 staat dat 20% (van álle mantelzorgers) behoefte heeft aan ‘vervangende zorg thuis voor 

naaste’. Bij het lampje heeft 25% van de DAGELIJKSE-mantelzorgers daar behoefte aan (Hoe komen ze 

aan die gegevens? Niet uit de figuur!).  

Gezien de bijzondere manier waarop in de tabellen wordt omgegaan met de percentages voor 

‘dagelijks’ en ‘niet-dagelijks’ (ook niet in figuur 3.4) wordt ook bij dit percentage een vraagteken gezet. 

Wederom verkeerd geïnterpreteerd. Deze highlight vonden wij een interessante uitkomst in het licht van 

het onderzoek. De 20% van alle mantelzorgers is een gemiddelde van de dagelijkse en niet-dagelijkse 

mantelzorgers samen. Omdat de dagelijkse groep groter is, trekt de 25% van hen het gemiddelde meer 

naar boven dan de 7% van niet-dagelijkse mantelzorg. 

 

In voetnoot 5 bij figuur 4.1 lezen we dat de resultaten op de stellingen over de wijkteams(consulenten) 

alleen als indicatief mogen worden gezien. Dat wordt één keer genoemd en verder moet je dat maar 

weten. Hier kan je het niet mee eens zijn, kwestie van smaak wellicht.  

 

Bij de ☺ staat 92%, maar…dit is dus alleen indicatief. Er is een verschil tussen bekend zijn met en contact 

gehad met. Het aantal personen dat bekend is met het wijkteam is precies de helft (zie begin h4.1). 

De 64% bovenaan pagina 19 is dus alleen indicatief. Dit is op basis van contact met de consulent, dus 

inderdaad indicatief. 

De conclusie in het daar onderstaande kader gaat dan ook te ver. De conclusie in het onderstaande 

kader zijn resultaten van het ceo Wmo om deze resultaten aan te vullen. Uit de twee onderzoeken 

komen vergelijkbare resultaten en zijn dus niet volledig gebaseerd op 1 onderzoek met lage N. Ik denk 

dat deze conclusie, tot op zekere hoogte al dan niet indicatief, wel gesteld mag worden. 

 

Bij § 4.2  

In de eerste alinea gaat het om de groep respondenten die via de open link de vragenlijst invulde – en 

dus niet ingeschreven staat bij het mantelzorgcentrum – was ongeveer 80% niet bekend met het 

Mantelzorgcentrum. Het gaat hierbij dus om 27 respondenten van de reclamecampagne uit Tabel 2.1. 

Daarom zijn deze resultaten dus ook (zeer) indicatief.Zie de voetnoot eronder. 

 

 



Bij bijlage 1.  

- 57% van de respondenten is 75 jaar of ouder.  

- Derde tabel: verkeerde titel. Moet je maar naar raden. Totale groep (100%) Moet inderdaad zijn 

achtergrond mantelzorger.  

- Groep werkenden ‘lijkt’ <65 jaar.  

Nu lijkt het erop dat de resultaten voor het grootste deel worden bepaald door ouderen (mantelzorgers 

> 65 jaar), die minder dan 12 uur per week werken - ze zijn tenslotte gepensioneerd - en die dagelijks 

voor hun partner zorgen.  

Op basis van de gegeven steekproef, hadden we graag de resultaten uitgesplitst gezien naar leeftijd 

en een uitsplitsing naar werkenden vs niet-werkenden Dit was zeker beter geweest, maar daar zijn de N-

aantallen te laag voor omdat 75-plussers een groot deel van de respondenten omvatten. Op basis van 

dit onderzoek blijkt dat veel mantelzorgers 75-plus zijn. De reclamecampagne om men zich te laten 

melden als mantelzorger heeft niet het gewenste effect gehad, misschien dat dan meer ‘jongere’ 

mantelzorgers zich zouden hebben gemeld (omdat zij zich bewust zijn geworden van het 

‘mantelzorger-zijn’, maar het kan ook goed zijn dat veel mantelzorgers nou eenmaal ouderen zijn. Zoals 

ook genoemd in de kanttekening bij het onderzoek is dit een punt van discussie.  

 

 


