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Voorwoord

Nederlanders vinden het de gewoonste zaak van de wereld om elkaar te helpen. Dat 
blijkt uit het aantal van 1,6 miljoen personen die in 2003 hulp boden aan verwant, 
vriend of buur. Het blijkt ook uit de motieven om te helpen, want voor de overgrote 
meerderheid is dit volkomen vanzelfsprekend of een kwestie van genegenheid dan 
wel plicht.

Ondanks dit positieve nieuws overheersen in de media, maar ook in beleidsnota’s, 
de negatieve beelden van de informele zorg. Zo zou deze zorg steeds minder worden 
verleend vanwege de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen, de kleiner wor-
dende netwerken, het verder uiteenwonen van verwanten, de dalende bereidheid om 
iets voor elkaar te doen, de financiële lasten van het helpen, de tijd die het kost of de 
emotionele belasting die het met zich meebrengt.

In dit rapport zijn deze beelden getoetst aan feiten, zoals die uit onderzoek naar 
voren komen. Veel van de negatieve beelden over informele zorg blijken niet te klop-
pen. Informele zorg is geen zaak van een bepaalde groep uit de bevolking of van 
enkelingen in een sociaal netwerk die aan de taakbelasting ten onder dreigen te 
gaan. De informele zorg kent juist vele vormen en soorten verleners en er wordt niet 
minder hulp verleend dan zo’n twaalf jaar geleden.

Dat de negatieve beelden vaak niet met de onderzoeksfeiten kloppen wil niet zeggen 
dat ze altijd onjuist zijn. Er zijn mensen die met de zorgtaak wel degelijk teveel hooi 
op de vork hebben genomen of die er veel geld op toeleggen. Beter inzicht in de 
omstandigheden waaronder dit gebeurt kan de overheid helpen vast te stellen wat de 
kwetsbare groepen zorgverleners zijn en wat voor hen gedaan zou moeten worden. 
Het kan om belangrijke zaken gaan zoals de mogelijkheid om te kunnen blijven 
werken. Ook zeggen onze gegevens iets over de ondersteuning van informele zorg-
verleners, bijvoorbeeld door inschakeling van het hele sociale netwerk of aanvul-
lende professionele hulp.

Dit onderzoek wil ook een bijdrage leveren aan het debat over de voorgenomen 
Wet maatschappelijke ondersteuning. Die wet beoogt de zelfredzaamheid van bur-
gers te versterken en mede daarom worden in die wet de beleidsinstrumenten onder-
gebracht die de overheid ter versterking van de informele zorg heeft ontwikkeld.

Bij het totstandkomen van deze rapportage is gebruikgemaakt van een groot aantal 
databestanden van zowel het Sociaal en Cultureel Planbureau als het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Voor de bijdrage over delen in de zorg zijn gegevens uit het 
lasa-project (Longitudinal Aging Study Amsterdam) geanalyseerd. De bijdrage over 
geografische kenmerken en informele zorg is gebaseerd op informatie uit het nkps 



10 Voorwoord

(Netherlands Kinship Panel Study). Ten slotte gaat dank van de onderzoekers  
uit naar dr. M. Broese van Groenou (Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. dr.  
C.H. Mulder (Universiteit van Amsterdam) voor de prettige samenwerking.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 Inleiding

Alice de Boer (scp)

1.1 Het mediabeeld van informele zorg 

‘Zorgen voor ouders is vaak zwaar’ ‘Mantelzorg bezwijkt onder druk van de overheid’ 
‘Zorg door geliefde is als een warme jas’ ‘Kunt u geen beroep doen op familie?’ Dit is 
een willekeurige greep uit de krantenkoppen over informele zorg. 

Het bestaan van een hoge belasting, de kwetsbare helpers en overheidsmaatregelen 
zijn het onderwerp in 55% van de nieuwsberichten over informele zorg in de afgelo-
pen jaren.1 Een voorbeeld hiervan is een uitspraak over informele helpers in Trouw 
op 8 november 2002: ‘Zo’n 17% krijgt hulp van het Riagg (instelling voor geestelijke 
gezondheidszorg) om het werk vol te houden.’ Ruim een op de vier zet zich meer dan 
80 uur per week in voor zieke partners, vrienden of familieleden, zo blijkt uit een 
enquête onder 403 leden van de Vereniging van Mantelzorgers.

De kranten signaleren dat mensen er niet voor kiezen om hulp te geven. Mensen 
staan voor elkaar klaar omdat het vanzelfsprekend is en er niets anders op zit. In de 
meeste gevallen nemen de vraag naar hulp en dus ook de belasting heel geleidelijk 
toe. In Trouw van 7 maart 2003 wordt dit proces, ook wel de mantelval genoemd, 
als volgt beschreven: ‘Het begint met boodschappen doen voor de buurvrouw of als 
inwonende dochter bij de nog redelijk fitte ouders maar telkens wordt de hulpvraag 
iets groter. Met kleine stapjes breidt die zorg zich uit en zelden is er een duidelijk 
breekpunt waarbij je kunt zeggen dat dit niet langer kan.’

Partners van dementerenden behoeven bijzondere aandacht, want zij zijn vaak 
overbelast en aanvaarden moeilijk hulp. Ouderenmishandeling kan het gevolg zijn. 
Hulpverleners zeggen (Trouw, 20 juni 2003): ‘Iedereen weet dat het bestaat. Toch is 
agressie ten overstaan van dementen nog altijd taboe.’ De directeur van Stichting 
Alzheimer Nederland maakt zich zorgen over de toekomstige verzorging van deze 
groep mensen (Trouw, 20 juli 2004): ‘De grenzen aan de mantelzorg zijn al enige tijd 
in zicht. Er komen steeds meer alleenstaande ouderen en kinderen wonen niet meer 
automatisch bij hun ouders in de buurt. Nu al is dementie een grote kostenpost (…) 
Hoe zal dat worden als er straks meer dan twee maal zoveel patiënten zijn?’

Vooral vrouwen zouden last hebben van een hoge belasting. In het Algemeen Dag-
blad van 22 april 2003 zegt een fysiotherapeut gespecialiseerd in psychosomatische 
klachten hierover: ‘Dat vooral vrouwen aan het sukkelen slaan komt door hun onbe-
dwingbare neiging om alles tegelijk te doen en zich overal voor verantwoordelijk te 
voelen. Vrouwen hinken altijd op drie gedachten: gezin, werk, sociale contacten. 
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Vaak komt daar ook nog mantelzorg bij. Het programma raakt overvol en er is geen 
millimeter ruimte om tegenslag op te vangen. Het gevolg zie je bij velen: spannings-
hoofdpijn, migraine, hyperventilatie, angst en paniekstoornissen.’

Een bericht met een soortgelijke boodschap staat op 15 februari 2005 in het Alge-
meen Dagblad. Het ging over een onderzoek van Libelle met als onderwerp: wie zorgt er 
voor de ouders als een van hen langdurig ziek wordt. Familietherapeute Else-Marie 
van den Eerenbeemt hield een enquête onder 670 lezers van het weekblad. Hieruit 
blijkt dat de helft van de vrouwelijke helpers overbelast is. Onder de vele brieven die 
men ontving, was er een van een dochter die schreef: ‘De zorg was geen echte keuze. 
Het sluipt erin en voor je het weet doe je te veel. En vaak duurt het ook langer dan je 
vooraf had ingeschat.’ De familietherapeute kwam tot de conclusie dat de jongste 
dochter de meeste zorg op de schouders neemt. De oudste dochter is vaak de regelaar 
die de taken delegeert.

Een vergelijkbaar vraagstuk dat af en toe aandacht krijgt, is de verdeling van 
zorgtaken binnen het gezin of de familie. De meeste artikelen gaan over één persoon 
die zorgt voor de hulpbehoevende, ook wel centrale verzorger genoemd. Zo zegt een 
orthopedagoog over de zorg voor chronisch zieke kinderen: ‘Vaak zie je een oneven-
wichtige verdeling van de zorgtaak waarbij de moeder voortdurend met het zieke 
kind bezig is’ (de Volkskrant, 1 februari 2003). Er zijn weinig verhalen over ‘zorgdelers’, 
zoals dat van een dochter over de verzorging van haar moeder (nrc Handelsblad,  
19 juli 2003): ‘We zijn met acht kinderen en we doen nu met zijn allen haar mantel-
zorg. Iedere dag komt een van ons haar in het verzorgingshuis opzoeken. We doen 
het ook om afscheid te nemen om het zo maar te zeggen.’

Diverse artikelen gaan over de belasting van vrouwen als gevolg van de combina-
tie betaald werk en informele zorg. Zo bericht de Volkskrant op 30 januari 2003 over 
een fnv-onderzoek onder 200 leden. Een belangrijke conclusie is dat vrouwen meer 
zijn gaan werken en mannen niet meer zijn gaan zorgen, en dat hierdoor de zorg-
taken onder druk zijn komen te staan. De belangenorganisatie van mantelzorgers 
(lot) komt met een vergelijkbaar oordeel (de Volkskrant, 4 maart 2003): ‘Wij horen 
steeds vaker van mantelzorgers dat ze het niet meer bolwerken. Langdurig zorg ver-
lenen is afmattend. Vrouwen waren lange tijd het reservoir van de mantelzorg. Maar 
zij hebben steeds vaker een baan.’

Dat informele zorg eerder noodzakelijk dan aangenaam is, wordt in de kranten 
gekoppeld aan het huidige overheidsbeleid. Een aantal berichten beschrijft tegen-
strijdigheden in het beleid: aan de ene kant stimuleert de overheid economische zelf-
standigheid van mensen en aan de andere kant verlangt zij dat mensen voor elkaar 
zorgen en niet meteen een beroep doen op professionele hulp. Rechtseconoom 
Annelies Huygen verwoordt het zo in haar column (Trouw, 4 mei 2004): ‘Naast onze 
liefst voltijdbanen moeten we mantelzorg verrichten voor ouderen en zieken in de 
omgeving, hand- en spandiensten uitvoeren voor scholen, participeren in wijkvereni-
gingen en inspraak uitoefenen bij van alles en nog wat. (…) De overheid denkt waar-
schijnlijk dat wij superburgers zijn.’
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De belangenvereniging van mantelzorgers (lot) is actief in de ondersteuning, zo 
blijkt uit diverse knipsels rond de jaarlijkse Mantelzorgdag in november. Overal 
in het land zijn er steunpunten waar mantelzorgers terechtkunnen met vragen 
en problemen. Er is een telefonische hulplijn – de Mantelzorglijn – en dankzij de 
samenwerking met de ombudsman van de omroepen krijgen leden juridische onder-
steuning. Informele zorg is op de politieke agenda gezet, maar er moet meer gebeu-
ren volgens lot. Dit blijkt althans uit de landelijke actie ‘Laat de mantelzorger niet 
barsten!’ in de Volkskrant en Spits. Vele bekende Nederlanders pleiten door middel van 
een petitie aan het kabinet voor meer steun en geld voor mantelzorgers (Trouw,  
9 december 2004).

Minder frequent zijn er berichten gevonden waarin de positieve aspecten van de 
informele zorg worden benadrukt, zoals ‘mantelzorg is zorg op menselijke maat’ 
(Trouw, 25 september 2004). Informele zorg kenmerkt zich door engagement en veel 
voldoening. En verder compenseren helpers een minder brede deskundigheid met 
het behoud van de zelfstandigheid van zieken. Vanuit dit beeld geredeneerd hoeft de 
overheid niet actiever te worden, er wordt juist meer gevraagd van mensen zelf. In het 
Algemeen Dagblad van 4 september 2004 staat hierover het volgende: ‘Een voorbeeld 
van solidariteit is ook de mantelzorg die door buren, vrienden en familieleden wordt 
verleend. Fatsoen komt wat mij betreft niet alleen maar van één kant, die van het 
kabinet, maar van iedereen.’ Volgens twee bezoekers van de Seniorenbeurs vormen 
ouderen een aanzienlijk potentieel: ‘Wij zitten niet achter de geraniums, maar in de 
mantelzorg’ (nrc Handelsblad, 25 september 2003).

Binnen deze benadering is er zelfs een voorkeur voor informele zorg boven de 
hulp van professionals in een verpleeg- of ziekenhuis. Hulpontvangers prijzen de 
informele hulpverleners om de geboden zorg. Een vrijwilliger in de terminale zorg 
begrijpt heel goed waarom (de Volkskrant, 18 december 2004): ‘Je denkt, een verpleeg-
huis daar is constante zorg. Dat is ook wel zo, maar tegelijkertijd is er ook altijd 
gebrek aan tijd. Ook in een verpleeghuis kunnen mensen eenzaam sterven.’ De 
belangstelling voor hospices met een vertrouwde atmosfeer is de laatste jaren sterk 
toegenomen. De vrijwilliger zegt hierover: ‘Het heeft natuurlijk te maken met de ver-
grijzing en de toename van het aantal alleenstaanden. En de mantelzorg is minder 
dan vroeger. Tegelijkertijd is de behoefte om in een huiselijke omgeving te overlijden 
toegenomen.’

Daarnaast promoten de media het samenwonen van meerdere generaties als oplos-
sing voor de knelpunten rondom de informele zorg. Kinderen die hun ouders in huis 
nemen, zijn de echte helden. De veronderstelling is dat dit op het platteland (nog) 
mogelijk is vanwege de sterke familiebanden. In De Verdieping van Trouw (21 decem-
ber 2002) wordt deze trend als volgt verwoord: ‘Het traditionele model is bekend van 
boerderijen met het kleine huisje ernaast waar opa en oma bleven wonen tot ze dood-
gingen. Nu overleggen de 80-jarige moeder en haar 50-jarige dochter over een nieuw 
tuinhuis waar moeder kan wonen. Mantelzorg is het moderne woord. De vorm is 
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even ouderwets als het woord mantel.(...) Moeder in huis nemen gaat nog steeds te 
ver, maar in een tuinhuis dichtbij en toch niet in de weg, is ideaal.’

De beslissing van de Brabantse gemeente Boekel om de gegroeide praktijk van 
het inwonen van ouders bij kinderen (gedeeltelijk) te legaliseren, is hier ook een 
voorbeeld van (Trouw, 27 december 2002). Schuren, stallen en garages worden op 
het eigen erf verbouwd tot aanleunwoningen voor ouderen. De burgermeester is erg 
positief over de Boekelse regeling: ‘Dat noem ik nou een mooie vorm van mantel-
zorg. Jongeren hoeven niet noodgedwongen naar elders te verhuizen. En de ouders 
die bij een van hun kinderen wonen zouden ook nog eens op de kleinkinderen 
kunnen passen. Zo bespaar je een boel geld voor kinderopvang.’ De nieuwerwetse 
helper laat haar ouders nabij wonen zodat zij gemakkelijk hulp kan geven, mocht dat 
nodig zijn.

Wat leren ons nu deze beelden van informele zorg zoals in de afgelopen drie jaar 
geschetst door de media? Er zijn twee tegengestelde beschrijvingen aangetroffen: de 
informele helper als harde werker die zo snel mogelijk moet worden verlost van haar 
taken, en de mantelzorger die hulp biedt vanuit een hoogstaande morele houding, 
hier veel voldoening van heeft en waardering voor krijgt. De helpers worden kortom 
voorgesteld als Assepoesters of als Sneeuwwitjes (Kremer 2000). In iets meer dan de 
helft van de knipsels wordt het Assepoestermodel gehanteerd; deze berichten gaan 
over de belasting van helpers. Partners van dementerenden, vrouwen die arbeid en 
zorg combineren, en degenen die alleen zorg verlenen, zijn volgens de dagbladen 
overbelast. Tevens wordt verondersteld dat de geografische mobiliteit van mensen de 
informele zorg bemoeilijkt. De overheid wordt in diverse knipsels aangesproken op 
de knelpunten rondom de informele zorg en gevraagd om meer geld uit te trekken 
voor ondersteuning. 

Een parallel met Sneeuwwitje is minder vaak terug te vinden. In deze artikelen 
wordt ervan uitgegaan dat informele zorg kwalitatief de beste zorg is voor hulpbe-
hoevenden. Ook drie generaties omvattende huishoudens op het platteland komen 
regelmatig in het nieuws. Deze woonvorm wordt gepresenteerd als een ideale vorm 
van informele zorg. 

Al met al geven de media een eenzijdig beeld. In hoeverre in beleidsdocumenten 
ook de andere, positieve kant van de informele zorg wordt benadrukt, komt nu aan 
de orde.

1.2  Het beeld volgens beleidsmakers

Zien beleidsmakers informele helpers vooral als Assepoesters of als Sneeuwwitjes? 
Om deze vraag te beantwoorden zijn beleidsdocumenten vanaf de jaren tachtig van 
de vorige eeuw bestudeerd.2 Opvallende citaten die verschuivingen in het beleid mar-
keren, illustreren deze.
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Halverwege de jaren tachtig komt onder druk van de economische recessie de Neder-
landse verzorgingsstaat ter discussie te staan en daarmee ook de gezondheidszorg 
en de informele zorg. In zijn regeringsverklaring kondigt het eerste kabinet-Lubbers 
bezuinigingen aan (Kwekkeboom 1990): ‘De kritiek op de verzorgingsstaat moet 
niet alleen om financiële redenen, maar ook vanwege de sterke bureaucratisering en 
professionalisering ernstig genomen worden. (…) De overheid zal waar zij niet strikt 
noodzakelijk aanwezig hoeft te zijn een stap terug zetten. (…) Zorgvuldig en tijdig 
overleg met alle betrokkenen moet er toe leiden dat de eigen verantwoordelijkheid 
en het eigen initiatief van de burger meer tot hun recht komen. Daarom zal ook het 
vrijwilligerswerk worden gestimuleerd.’

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur roept regelmatig op tot 
herstel van de zorgzame samenleving en een nieuw sociaal elan. Hierbij verwijst hij 
naar vroegere tijden toen mensen nog vanzelfsprekend verantwoordelijkheid voor 
elkaar droegen (Kwekkeboom 1990). Het utopische beeld van Sneeuwwitje is hierin 
duidelijk te herkennen.

In beleidsnota’s benadrukt men het belang van de informele zorg en de kwalitei-
ten van helpers in relatie tot professionele hulp. De Nota Eerstelijnszorg (tk 1983/1984) 
bevat een eerste globale schatting van de omvang van de hulp: Hattinga Verschure 
maakt duidelijk dat tegenover elk uur formele zorg ongeveer 7,5 uur mantelzorg 
staat. De informele zorg wordt in kwalitatieve termen gewaardeerd: ze is de meest 
(door ouderen zelf ) gewenste vorm van hulp en bevordert de zelfstandigheid van 
mensen. Toch is de conclusie dat door het gebrek aan aandacht voor de hulp taken te 
gemakkelijk door professionals zijn overgenomen dan wel aan hen zijn overgedragen.

Vanaf medio jaren tachtig stellen beleidsmakers regelmatig de vraag of het aantal 
informele helpers in de toekomst toereikend zal blijven gegeven de toenemende 
vraag naar zorg. Het beeld van Assepoester is in beleidsteksten terug te vinden. Zo 
constateert men in de nota Zorg voor ouderen: ‘Maatschappelijke ontwikkelingen als het 
ontstaan van steeds kleinere leefeenheden, de groei van het aantal alleenstaanden, een 
toenemend aantal echtscheidingen, de emancipatie van de vrouw en de toenemende 
geografische mobiliteit van de Nederlandse bevolking, geven weinig aanleiding tot 
optimisme’ (tk 1985/1986). Beleidsnota’s of adviezen bevatten echter geen concrete 
suggesties voor het instandhouden of stimuleren van de informele zorg.

In de Nota 2000 gaat men in op het belang van de informele zorg voor de kwaliteit 
van het zorgaanbod (wvc 1986: 234, 235): ‘Enerzijds kunnen mensen elkaar beter 
ondersteunen in gezondheidszaken dankzij toegenomen kennis en inzicht. Ander-
zijds is de waarde van gezins-, familie-, en burenrelaties over het algemeen na de 
Tweede Wereldoorlog verminderd en daarmee ook die van de ondersteunende func-
ties van deze netwerken. Voor de volledigheid dient wel te worden vermeld dat deze 
steunfuncties soms nog op kleine ‘eilanden’ bestaan zoals in kleine dorpen en oude 
stabiele woonwijken of in groeperingen waar aan solidariteit een hoge waarde wordt 
toegekend, zoals in delen van de vrouwenbeweging.’ Informele zorg kan gestimuleerd 
worden, zo wordt gesteld, door het beschikbaar stellen van informatie en financiën.
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Ondanks dat af en toe wordt vermeld dat over de feitelijke omvang van de informele 
zorg nauwelijks iets bekend is, is de centrale aanname dat het potentiële aanbod 
daalt. De afgenomen bereidheid zou vooral komen doordat vrouwen informele zorg 
geven en zij vaker dan voorheen buitenshuis werken, zo is te lezen in het Basisdocu-
ment bij het ontwerp-Kerndocument gezondheidsbeleid 1990-1995 (wvc 1989). Het dalende 
zorgpotentieel wordt verder in verband gebracht met praktische belemmeringen 
zoals gebrek aan tijd en minder kinderen (en dus potentiële helpers) per gezin. Ook 
andere oorzaken zijn in nota’s aan te treffen: de afnemende gewoonte om bejaarde 
ouders in huis te nemen, een toenemende behoefte aan privacy van ouders en kin-
deren, de kleine naoorlogse woningen, woningnood en de groeiende geografische 
mobiliteit.

Vanaf de jaren negentig doet de overheid concrete voorstellen om het aanbod op peil 
te houden, vooral door informele helpers en vrijwilligers te ontlasten en ondersteu-
nen. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid zegt hierover in zijn advies (nrv 
1991): ‘Het verlenen van mantelzorg is belastend. De mate waarin deze belasting 
wordt ervaren is afhankelijk van een aantal factoren waarvan met name die op emo-
tioneel terrein, bijvoorbeeld met betrekking tot de relatie tussen zorgverlener en ont-
vanger, de onderliggende motivatie en de mate waarin men waardering ondervindt 
voor de verleende mantelzorg zwaar wegen. Het verlenen van mantelzorg kan vaak 
een belemmering vormen voor het participeren op de arbeidsmarkt.’ In 1997 bepaalt 
staatssecretaris Terpstra dat mantelzorgondersteuning een product van de thuiszorg 
moet worden.

In de jaren daarna blijft de ondersteuning van belaste helpers centraal staan in 
het beleid (tk 2000/2001a). ‘Bekend is dat nu reeds een flink aantal mantelzorgers 
op de rand van hun kunnen loopt. We zouden het paard achter de wagen spannen 
als we daar geen rekening mee zouden houden’ (tk 2002/2003). Daarnaast komt 
een nieuw aspect naar voren in de beleidsvoornemens: informele helpers moeten in 
staat worden gesteld om ‘normaal te participeren’. Informele zorg krijgt hiermee 
definitief een plaats in het debat over arbeid en zorg.3 In beleidsstukken worden 
ook andere ideeën gelanceerd om het aantal helpers stabiel te houden of te vergro-
ten. Omdat vrouwen al veel hulp geven, worden mannen en net-gepensioneerden 
beschouwd als aanmerkelijk potentieel. 

De nieuwste plannen van het kabinet gaan verder op de ingeslagen weg. ‘Verant-
woordelijkheden leggen waar ze horen’, dat is de centrale gedachte van de Beleids-
agenda 2005 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws 2004). 
In 2006 zal de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) op gemeentelijk niveau 
van kracht worden. De wmo sluit aan bij ontwikkelingen als community care en ver-
maatschappelijking in de zorg. Mensen kunnen rekenen op professionele hulp maar 
moeten eerst in informele kring hun problemen proberen op te lossen. Een van de 
prestatievelden van de wmo is het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
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Bewindslieden wijzen er regelmatig op dat een beleidsverandering hoogstnoodzake-
lijk is. In de visie van de minister van Volksgezondheid is de huidige verzorgingsstaat 
nog gebaseerd op de situatie van vlak na de Tweede Wereldoorlog (Trouw, 14 augus-
tus 2004): ‘We hadden lage verwachtingen, veel jonge en gezonde mensen, volledige 
werkgelegenheid en lage kosten in de gezondheidszorg. Daarbij konden we het ons 
veroorloven om wat betreft zorg geen enkele verantwoordelijkheid bij de burgers 
te leggen. Gezondheid was voor 100% een overheidsaangelegenheid. Dat is lang 
goed gegaan. Maar nu dreigt die houding het systeem onbetaalbaar te maken.’ In 
een interview met het Algemeen Dagblad (3 april 2004) noemt de staatssecretaris twee 
andere factoren: ‘Er zijn door de vergrijzing veel meer ouderen bijgekomen. De laat-
ste jaren wordt dus een steeds groter beroep op de verzekering gedaan. Ook zitten er 
systeemfouten in de awbz. Eenzame mensen krijgen nu vaak een poetshulp van de 
awbz, zodat ze zich minder alleen voelen. Maar daar is deze verzekering oorspron-
kelijk niet voor bedoeld.’

Met de nieuwe wmo heeft de staatssecretaris een duidelijk doel voor ogen: ‘Ik wil 
dat iedereen – jong en oud, ziek en gezond, arm en rijk – zo lang mogelijk zelf-
standig kan leven en kan deelnemen aan de samenleving. Al dan niet met hulp van 
bekenden, familie of vrienden. Dat past ook in de filosofie van dit kabinet: zo veel 
mogelijk zelf doen wat je zelf kunt. Als dat niet meer lukt moet je bij de gemeente 
kunnen aankloppen voor hulp of ondersteuning. En voor wie langdurige zorg of 
zware zorg nodig heeft en dat niet zelf kan betalen is en blijft er de awbz’ (Ross 
2005). In de meest recente beleidsnotitie De mantelzorger in beeld wordt voor specifieke 
groepen helpers aandacht gevraagd, zoals schoolgaande mantelzorgers die voor een 
van hun ouders zorgen, en allochtone helpers die onvoldoende op de hoogte zijn van 
ondersteunende diensten (dvvo 2005).

Samengevat: politici en beleidsmakers benadrukken in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw ‘oude’ waarden als solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. Informele zorg 
beschouwen zij als kwalitatief goede zorg door haar betrokkenheid en warmte. Het 
aanbod ervan zou echter dalen doordat de professionele hulp taken heeft overgeno-
men. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen op dit terrein wordt er geen concrete 
invulling gegeven aan het stimuleren of behoud van de informele zorg. In de jaren 
negentig formuleren beleidsmakers concrete ondersteunende maatregelen. Er moet 
dringend wat worden gedaan aan het tekort aan informele zorg door de toenemende 
arbeidsparticipatie van vrouwen en geografische mobiliteit. Het huidige overheids-
beleid is gericht op het voorkomen van overbelasting maar ook op het ondersteunen 
van de helpers in hun deelname aan de samenleving. Al met al krijgen informele 
helpers in beleidsdocumenten relatief vaak kenmerken toebedeeld die bij het beeld 
van Assepoester horen. De helpende Sneeuwwitjes zijn nauwelijks meer aanwezig.
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1.3  Wat is niet bekend 

Volgens dagbladen en beleidsdocumenten staat de informele zorg onder druk en ver-
dient de belasting van helpers aandacht omdat de hulpbereidheid afneemt en de zorg 
door minder schouders gedragen wordt. De arbeidsparticipatie van vrouwen, de geo-
grafische afstand tussen verwanten en de ongelijke verdeling van zorgtaken tussen 
mannen en vrouwen worden genoemd als factoren die een rol spelen. Tegelijkertijd 
worden er ook positieve trends gesignaleerd, zoals ouders die vanwege de onderlinge 
hulpverlening inwonen bij hun volwassen kinderen (of andersom). Onderbouwd 
zijn al deze uitspraken echter niet. In deze paragraaf gaan we na welke informatie 
ontbreekt. Over de thema’s waarover de kranten of beleidsstukken berichten maar 
waarover relatief weinig objectieve gegevens zijn, handelt dit rapport.

Of het hardnekkige beeld van het afnemende aanbod juist is, is onbekend. Onlangs 
is de publicatie Vergrijzing in Nederland verschenen (Verzijden en Fransen 2004). Aan 
902 volwassenen is gevraagd of zij te allen tijde bereid zijn hun naasten te helpen met 
huishoudelijke hulp of lichte zorgtaken. 15% blijkt daartoe bereid en meer dan de 
helft wil onder bepaalde voorwaarden informele zorg bieden. Ook onderzoek van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) laat zien dat informele zorg met grote vanzelf-
sprekendheid wordt gegeven (Schellingerhout 2003). In 2001 zorgden bijna 4 miljoen 
mensen voor een hulpbehoevende verwant, vriend of buur. Uit een andere scp-studie 
blijkt dat ongeveer 10% van de Nederlanders bereid is zijn bejaarde ouders in huis op 
te nemen. Die bereidheid zou niet veranderd zijn in de afgelopen vijftien jaar (Van 
Praag en De Klerk 2003). Of de beschikbaarheid van informele zorg echter veranderd 
is, is onduidelijk. De veelgehoorde stelling dat mensen nu minder vaak hulp bieden 
dan vroeger, en dat dit is beïnvloed door het betaald werken van vrouwen, kan dus 
niet worden bevestigd of weerlegd.

Hoe het aanbod van de informele zorg zich in de toekomst zal ontwikkelen en of 
er meer ondersteuning nodig is, is eveneens niet duidelijk. De enige raming over het 
aanbod dat voorhanden is, stamt uit 1994 (De Boer et al. 1994). Er is wel onderzoek 
gedaan naar de verwachtingen voor de toekomst. Vrijwel alle Nederlanders denken 
dat zieke mensen over twintig jaar veel meer dan nu afhankelijk zullen zijn van hun 
familie (scp 2004). Vrouwen hebben daarover meer zorgen dan mannen, maar een-
ieder vindt deze ontwikkeling onwenselijk.

Al met al is er weinig feitelijke kennis over de veranderingen in het aanbod van 
informele zorg en over de samenhang van een eventuele daling met de toegenomen 
arbeidsparticipatie van vrouwen.

Kranten berichten over een groep helpers die verantwoordelijk is voor het leeuwen-
deel van de informele zorg; zij zou zwaar belast zijn en ondersteuning nodig hebben. 
Zo melden zij over partners van dementerenden vaak dat deze kwetsbaar zijn omdat 
zij niet zo gemakkelijk de hulp inroepen van anderen. Ook vrouwen die werk en zorg 
combineren, zouden zwaar belast zijn. Over het gebruik van ondersteuning en de 
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relatie met belasting is evenwel nauwelijks iets bekend, zo is de conclusie van Cuij-
pers halverwege de jaren negentig (Cuijpers 1994). Deze auteur baseerde zich onder 
andere op een enquête onder 1300 instellingen. Uit recente literatuur blijkt dat dit 
nog steeds het geval is (Morée et al. 2002; Keesom et al. 2001).

Ook over potentieel ondersteunende voorzieningen zijn er geen gegevens beschik-
baar. Een voorbeeld dat in dagbladen wordt genoemd, is het verdelen van de ver-
antwoordelijkheid voor de zorg over meerdere personen, waardoor de belasting per 
persoon lager is. De meeste studies zijn gericht op de mensen die alleen helpen of op 
de zogenoemde centrale of primaire verzorgers (Vernooij-Dassen 1993; Janssen en 
Woldringh 1991). Recent onderzoek heeft laten zien dat de meeste informele helpers 
het werk niet alleen doen maar juist de zorg delen. Hierbij kan men denken aan hulp 
van andere familieleden (broers, zussen of ouders) of medewerkers van de thuiszorg 
(De Boer et al. 2003). De rol van deze anderen is onvoldoende duidelijk. Zo is niet 
bekend wie wat doet en hoe vaak, hoe gezinnen de taken onderling verdelen en in 
hoeverre bijvoorbeeld dochters en zonen rekening houden met het hulpgedrag van 
anderen. De voorzieningen die bij (kunnen) dragen aan een verlaging van de belas-
ting van helpers, zijn, kortom, een onontgonnen terrein van onderzoek en verdienen 
aandacht.

Over het verband tussen afstand en informele zorg wordt aan de ene kant gedacht 
dat familieleden te ver van elkaar vandaan wonen om elkaar hulp te bieden. Ander-
zijds zou er een groep ouders zijn dat samenwoont met hun volwassen kinderen, om 
de informele zorg te vergemakkelijken. Of deze ideeën juist zijn, is niet te zeggen. Er 
is nauwelijks iets bekend over het voorkomen van huishoudens die uit meer genera-
ties bestaan, en de hulp die binnen die huishoudens wordt uitgewisseld. Wel zijn er 
buitenlandse studies waaruit blijkt dat een geringere geografische afstand inderdaad 
samenhangt met meer hulp aan naasten (zie bv.  Joseph en Hallman 1998; Grundy 
en Shelton 2001). Onduidelijk is echter in hoeverre deze uitkomsten geldig zijn voor 
Nederland. Reistijd en -afstand hebben door de geografische ligging en urbanisatie-
graad hier een andere betekenis dan in een land als Engeland of de Verenigde Staten. 
In Nederlands onderzoek wordt soms een effect gevonden van de reistijd op het 
geven van informele zorg: mensen geven deze vaak als reden waarom ze geen hulp 
bieden (Timmermans et al. 2001; Dautzenberg 2000). Anderen dichten een minder 
belangrijke rol toe aan afstand en locatie (Verzijden en Fransen 2004). Samenvattend 
is de rol van geografische kenmerken, inclusief meergeneratieshuishoudens, in het 
onderzoek naar informele zorg onderbelicht.

De conclusie luidt dat er in kranten en beleidsdocumenten over drie thema’s veron-
derstellingen zijn geuit, maar dat hierover weinig objectieve gegevens zijn:
1 veranderingen in de informele zorg en de relatie met betaald werk;
2 (potentieel) ondersteunende maatregelen;
3 rol van geografische factoren bij informele zorg.
Deze vormen de drie thema’s van dit rapport.
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1.4  Definitie van informele zorg

Een veelgebruikte definitie van informele zorg is die van Kwekkeboom (1990). Deze 
luidt: ‘zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan 
een hulpbehoevende door één of meer leden van diens directe omgeving, waarbij 
de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie’. De definitie kan op 
allerlei manieren geoperationaliseerd worden. In deze publicatie is het begrip infor-
mele zorg verschillend ingevuld, maar past de concrete uitwerking over het alge-
meen binnen de definitie. Door de toevoeging ‘aan een hulpbehoevende’ wordt de 
geboden zorg onderscheiden van de gebruikelijke zorg die mensen binnen een huis-
houden aan elkaar geven (ciz 2005). Informele zorg is dan niet-gebruikelijke zorg. 

In de literatuur worden de begrippen mantelzorg en informele zorg vaak 
beschouwd als synoniemen; soms wordt echter onderscheid gemaakt en sluit men bij 
de term mantelzorg het vrijwilligerswerk expliciet uit. In de hier gebruikte databron-
nen is dit onderscheid tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk niet altijd te maken. 
Vanwege de leesbaarheid gebruiken we in deze publicatie de termen mantelzorg en 
informele zorg beide, waarmee we dan hetzelfde bedoelen.

Hoewel informele zorg betrekking heeft op personen met een algemene hulpbe-
hoefte, kan ze afgebakend worden tot hulp aan zieken en gehandicapten. Daarnaast 
is het mogelijk om het relatief duurzame karakter te benadrukken (ze wordt geregeld 
geboden). Tevens kan men de taken benoemen waarbij wordt geholpen, bijvoorbeeld 
huishoudelijke of persoonlijke verzorging. Het feit dat de helper tot de directe sociale 
omgeving van de hulpbehoevende behoort, betekent dat het om hulp aan in- en uit-
wonenden gaat. In principe vallen hier alle personen onder die men tot zijn sociale 
netwerk rekent, dus huisgenoten, uitwonende familieleden, vrienden/kennissen, 
buren en anderen. In het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo) is dit 
inderdaad van toepassing, in de Longitudinal Aging Study Amsterdam (lasa) gaat 
het om hulp van kinderen aan ouders.

In het Mantelzorgonderzoek 2001 is een iets andere invulling gegeven aan het 
begrip informele zorg. De aandacht gaat uit naar mensen in vier typen hulpsituaties: 
chronisch zieken, tijdelijk zieken, stervenden en hulpbehoevenden in andere zorgsitu-
aties. Door toevoeging van de laatste situatie konden ook helpers die voor een oudere 
met algemene ouderdomsklachten zorgden, meegenomen worden in het onderzoek 
(Timmermans et al. 2004). Er is expliciet gevraagd naar de activiteiten waarbij hulp 
wordt geboden. Behalve naar hulp bij persoonlijke of huishoudelijke verzorging is 
geïnformeerd naar hulp bij verpleegkundige handelingen en begeleiding.

In de Netherlands Kinship Panel Study (nkps) is de (gezondheids)situatie van de 
hulpbehoevende niet nader omschreven (Dykstra et al. 2004). De hulp kan gegeven 
zijn aan mensen met gezondheidsklachten, maar dat hoeft niet zo te zijn. Dit is een 
afwijking van de definitie van Kwekkeboom waarin wel een criterium voor hulpbe-
hoevendheid is gehanteerd. Een ander verschil is dat betaalde hulp niet expliciet is 
uitgesloten. Deze studie richt zich op de hulp aan of van uitwonende verwanten en 
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vrienden; hulp van en aan inwonenden is dus uitgesloten. Ook zijn de activiteiten 
waarbij geholpen wordt, gespecificeerd – huishoudelijk werk, zoals eten koken, 
schoonmaken, boodschappen of de was doen – evenals de duur ervan – meerdere 
keren in de drie maanden voorafgaand aan het interview.

In tabel 1.1 zijn enkele kenmerken van de databestanden en de operationalisering 
van informele zorg opgenomen. Bijlage A biedt een beschrijving van de gebruikte 
databronnen en bijlage B de exacte vraagstellingen.

Tabel 1.1  
Enkele kenmerken van de gebruikte databestanden en de operationalisering van informele zorg

AVO LASA
Mantelzorg-
onderzoek NKPS

informele zorg

selectie hulpbehoevendheid + + + –

ook hulp aan gezinsleden + – + –

selectie geregelde hulp + + + +

meer dan huishoudelijke hulp + – + –

niet beroepsmatig + – + –

selectie respondenten

alleen ouder-kind – + – –

alleen uitwonend – + – +
leeftijd hulpgevers 18+ 22-77-jarigen 18+ 18-79-jarigen

1.5  Opbouw van dit rapport

De drie in paragraaf 1.3 beschreven thema’s vormen de basis van deze publicatie. Na 
dit inleidende hoofdstuk komt het eerste thema aan bod en schetsen we een beeld 
van de veranderingen in het aanbod van informele zorg in de afgelopen vijftien jaar 
(hoofdstuk 2). Behalve het aandeel informele helpers in de tijd komt ook de relatie 
met betaalde arbeid aan de orde. Hoofdstuk 3 raamt het toekomstige aanbod en con-
fronteert de uitkomsten met de verwachte vraag naar hulp.

Binnen het tweede thema passeren een aantal (potentieel) ondersteunende 
maatregelen de revue. In hoofdstuk 4 komt het gebruik van informatie, advies, 
emotionele steun, oppas en dagopvang aan de orde en bezien we in hoeverre deze 
voorzieningen de belasting van helpers verlichten. Hoofdstuk 5 gaat over een alter-
natieve vorm van ondersteuning: de mate waarin broers en zussen de zorg voor hun 
hulpbehoevende ouders gelijk verdelen. 

Gegevens over de rol van sociaal-geografische kenmerken worden gepresenteerd 
in hoofdstuk 6 en passen bij het derde thema van deze publicatie. In dit hoofdstuk is 
er speciale aandacht voor de sociale afstand tot de hulpbehoevende. Hoofdstuk 7 gaat 
verder met het thema en behelst de reis van de informele helper naar de hulpbehoe-
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vende. Hier wordt de frequentie van de reis, de afstand, het type vervoer beschreven 
en een relatie gelegd met de geboden hulp en kenmerken van de hulpbehoevende. 
In hoofdstuk 8 worden meer generaties omvattende huishoudens in kaart gebracht: 
hoeveel van deze huishoudens zijn er in Nederland, is hun aantal toe- of afgenomen 
en hoe zijn deze huishoudens en hun leden te typeren. 

Het afsluitende hoofdstuk 9 biedt een samenvatting van de uitkomsten rondom 
de thema’s. In hoeverre kwetsbare groepen aangewezen kunnen worden onder de 
mantelzorgers, krijgt hier nadruk. Ook schenken we aandacht aan de implicaties 
voor het beleid.
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Noten

1  Zes landelijke dagbladen zijn onderzocht op de trefwoorden informele hulp en man-
telzorg: Algemeen Dagblad, Het Financieele Dagblad, nrc Handelsblad, Het Parool, Trouw en 
de Volkskrant. In totaal zijn 150 artikelen bekeken. Periode: september 2002 tot en met 
februari 2005. Bron: www.kb.nl

2  Uitgebreide analyses van beleidsdocumenten op het terrein van de informele hulp zijn 
uitgevoerd door Van der Lyke (2000) en Kwekkeboom (1990). Hier wordt slechts een 
impressie gegeven van het beleid.

3  Voor werknemers zijn al langer maatregelen van kracht, die de combinatie werk en 
privé kunnen verlichten. Sinds 1998 bestaat de Wet financiering loopbaanonderbreking 
(wet-Finlo). Op 1 december 2001 is de Wet arbeid en zorg in werking getreden, waarin 
de bestaande verlofregelingen (zoals ouderschapsverlof en calamiteitenverlof ) met 
enkele nieuwe regelingen zijn gebundeld en uitgebreid. Nieuw is bijvoorbeeld het recht 
op kortdurend zorgverlof. Ook de financieringsregeling loopbaanonderbreking is in 
de Wet arbeid en zorg opgenomen. Per 1 juni 2005 kunnen werknemers langdurend 
zorgverlof opnemen voor de zorg voor een partner, kind of ouder die levensbedreigend 
ziek is.
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2  Veranderingen in de informele zorg, 1991-2003

Mirjam de Klerk en Alice de Boer (scp)

2.1 Inleiding

Regelmatig doemt het beeld op, zowel in kranten als in beleidsstukken, dat vrouwen 
minder informele zorg kunnen verlenen doordat ze vaker betaald gaan werken. Het 
kabinet stelt zich ten doel de arbeidsparticipatie van vrouwen verder toe te laten 
nemen; in 2003 werkte 55% en gestreefd wordt naar 65% in 2010 (tk 2000/2001b; 
Portegijs et al. 2004). Wanneer dit beeld van werkende vrouwen die geen of minder 
hulp kunnen geven dan andere vrouwen, klopt, dan betekent dit dat de informele 
zorg onder druk zal komen te staan. In hoofdstuk 3 wordt bekeken hoe groot het 
aanbod in de toekomst zal zijn. Of het aanbod van informele zorg in de laatste jaren 
is afgenomen, is het onderwerp van dit hoofdstuk. Beide hoofdstukken passen 
binnen het eerste thema van deze rapportage, de veranderingen in de informele zorg. 

De eerste onderzoeksvraag van dit hoofdstuk luidt:  Is het aanbod van informele zorg 
in de afgelopen jaren veranderd?

Er is slechts één Nederlandstalige studie beschikbaar over de veranderingen in 
het aanbod van informele zorg (er zijn wel verschillende studies over het ontvangen 
van informele zorg, die overigens een zeer wisselend beeld over de ontwikkelingen 
in de tijd laten zien): tussen 1980 en 1995 is het aandeel 18-plussers dat actief is in 
de buren-, bejaarden- en gehandicaptenhulp gestegen van 9% naar 14% (rmo/rvz 
1999: 214). Of het aanbod sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is 
veranderd, is niet bekend.

Als er een verschil is in het aantal informelezorgverleners, dan is de volgende vraag 
of veranderingen in de deelname aan de arbeidsmarkt inderdaad de oorzaak hier-
van zijn. De tweede vraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt, luidt dan ook: In 
hoeverre zijn de veranderingen in het aanbod van informele zorg toe te schrijven aan 
veranderingen op de arbeidsmarkt?

Veel mensen veronderstellen dat deelname aan de arbeidsmarkt leidt tot een klei-
nere kans om informele zorg te geven. Echter, uit de literatuur blijkt dat dit geens-
zins automatisch het geval is (Timmermans et al. 2001; De Klerk 2003). Fulltime 
werkende vrouwen helpen weliswaar minder vaak dan vrouwen die niet of minder 
werken, maar deze samenhang verdwijnt na correctie voor leeftijd of het daadwer-
kelijk kennen van iemand die hulp nodig heeft. Dat zij minder helpen, komt dus 
door andere kenmerken van deze vrouwen (zoals de samenstelling van hun netwerk) 
en niet zozeer door het werken. Wel geven werkende mantelzorgers iets minder 
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intensief en iets minder lang hulp dan niet-werkende (Schellingerhout 2003: 49). De 
hoeveelheid werk heeft geen invloed op de intensiteit van de geboden hulp (Van den 
Berg en Woittiez 2004).

Specifiek onderzoek naar de hulp aan (schoon)ouders levert een iets ander beeld 
op: Dautzenberg (et al. 1996; 2000) vond dat 40-55-jarige vrouwen zonder baan vaker 
helpen dan werkende. Zij vond geen verschil tussen vrouwen met een deeltijdbaan 
(tussen de 4 uur en de 37 uur) en met een volledige baan (38 uur of meer). Onderzoek 
van Van Doorne-Huiskes en collega’s (2002) laat zien dat volwassenen minder vaak 
informele zorg aan hun chronisch zieke ouders verlenen als zij fulltime werken. 
Beide onderzoekers vonden geen verband tussen het hebben van een betaalde baan 
en de intensiteit van de verleende zorg.

Informele zorg is in dit hoofdstuk opgevat als ‘geregeld (niet beroepsmatig) hulp 
geven aan mensen die ziek of gehandicapt zijn’ (zie ook bijlage B). Deze betreft 
vooral huishoudelijke verzorging, maar ook persoonlijke verzorging of begeleiding. 
Hulp aan zieke of gehandicapte huisgenoten maakt hier eveneens deel van uit, maar 
incidentele hulp of andere vormen van hulp die niet worden geboden in verband met 
ziekte of handicap, niet. 

De gegevens zijn afkomstig uit het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 
(avo) van 1991 en 2003, informatie over deze bronnen is te vinden in bijlage A.

In de volgende paragraaf staat de deelname aan informele zorg in de afgelopen 
vijftien jaar centraal; er wordt onderscheid gemaakt naar geslacht en leeftijdsklasse. 
Daarna (§ 2.3) komt ook de deelname aan de arbeidsmarkt in de analyses aan bod.  
In paragraaf 2.4 laten we zien hoe de samenstelling van de groep informele hulpver-
leners is veranderd. De laatste paragraaf bevat een aantal conclusies over de verande-
ringen in het aanbod van informele zorg.

2.2  Veranderingen in het aanbod 

Er wordt vaak gezegd dat de informele zorg afneemt omdat steeds meer vrouwen 
gaan werken. Een eerste vergelijking tussen het aantal informele helpers in 1991 en 
2003 leert echter dat er geen veranderingen zijn (tabel 2.1). Het aandeel mensen dat 
anderen helpt, is zelfs licht gestegen (van 12,4% naar 12,8%), al is die verschuiving 
niet significant. In absolute aantallen is – door de toename van de bevolking in 
Nederland – het aantal informele hulpverleners met circa 170.000 personen toegeno-
men.1 Over veranderingen in de intensiteit van de verleende hulp zijn in dit bestand 
helaas geen gegevens beschikbaar.



26 Veranderingen in de informele zorg, 1991-2003

Tabel 2.1  
Deelname aan het verlenen van informele zorga door 18-plussers, 1991 en 2003 (in procenten)

1991 2003 signif icantieb

aandeel 12,4 12,8 n.s.

absolute aantallen x 1000 1415 1585

a Mensen die geregeld (niet beroepsmatig) hulp geven aan mensen die ziek of gehandicapt zijn. 
b n.s.: niet signif icant (p > 0,05). 
 
Bron: SCP (AVO’91, ’03)

Een uitsplitsing naar verschillende bevolkingscategorieën leert dat er wel verschui-
vingen hebben plaatsgevonden (tabel 2.2). Het is opvallend dat niet, zoals wel wordt 
gesteld, de vrouwen minder hulp zijn gaan geven – het aandeel vrouwelijke helpers 
blijft constant – maar de mannen dat iets vaker lijken te zijn gaan doen, al is het ver-
schil is niet significant. Niettemin geven vrouwen ook in 2003 ongeveer twee keer zo 
vaak hulp als mannen.

De 45-64-jarigen zijn het meest actief. Dit is eveneens niet veranderd tussen 1991 
en 2003, al treedt ook binnen deze groep een kleine verschuiving op: in 2003 geven 
de 55-64-jarigen het vaakste hulp en in 1991 de 45-54-jarigen.

Jonge mensen (18-34 jaar) verlenen in 2003 minder vaak informele zorg dan in 
1991 en ouderen (vooral 65-plussers) juist meer. De afname bij de jonge mensen 
wordt als het ware gecompenseerd doordat oudere mensen steeds meer hulp zijn 
gaan bieden waardoor het totale niveau gelijk blijft. Deze verschuivingen doen zich 
overigens alleen voor bij de vrouwen (niet apart vermeld in de tabel)2. Het feit dat de 
deelname aan informele zorg onder jonge mensen is afgenomen, zou een aanwijzing 
kunnen zijn dat het aantal informele helpers in de toekomst zal dalen. In dat geval 
zou er sprake zijn van een cohorteffect.
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Tabel 2.2  
Deelname aan het verlenen van informele zorga door 18-plussers, naar leeftijdsklasse en geslacht,  
1991 en 2003 (in procenten)

1991 2003 signif icantieb

18-34 jaar 9,1 7,8 *

35-44 jaar 13,7 11,9 (*)

45-54 jaar 17,2 17,3 n.s.

55-64 jaar 16,9 18,2 n.s.

C 65 jaar 9,9 12,9 **

mannen 8,1 8,8 n.s.

vrouwen 16,6 16,6 n.s.

totaal 12,4 12,8

a Mensen die geregeld (niet beroepsmatig) hulp geven aan mensen die ziek of gehandicapt zijn. 
b **: p < 0,01; *: p < 0,05; (*): p < 0,10 ; n.s.: niet signif icant (p > 0,05). 
 
Bron: SCP (AVO’91 en ’03)

Een andere verklaring voor het feit dat het aanbod van informele zorg voor de bevol-
king als geheel niet, maar voor subgroepen wel is veranderd, is dat de samenstelling 
van de bevolking tussen 1991 en 2003 is veranderd (tabel 2.3). Zo is het aandeel  
18-34-jarigen, die relatief weinig hulp geven, binnen de bevolking gedaald (van ruim 
36% naar ruim 29%) en het aandeel 45-64-jarigen, die relatief veel hulp geven, toege-
nomen (van bijna 15% naar ruim 18%).

Tabel 2.3  
Samenstelling van de bevolking (18-plussers) naar leeftijdsklassen, 1991 en 2003 (verticaal gepercenteerd)

1991 2003

18-34 jaar 36,5 29,2

35-44 jaar 20,3 20,6

45-54 jaar 14,7 18,2

55-64 jaar 12,0 14,3

C 65 jaar 16,5 17,6
totaal 100 100

Bron:  CBS (Statline)

2.3 De relatie met deelname aan betaalde arbeid

In de vorige paragraaf was te zien dat vooral onder de 18-34-jarigen het aanbod 
van mantelzorgers is afgenomen. Het is de vraag of dit komt door de toegenomen 
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arbeidsparticipatie van vrouwen. Zijn de 18-34-jarigen inderdaad meer gaan werken? 
Ja, vooral bij vrouwen is er een grote verschuiving te zien: in 2003 werkte 67% van de 
vrouwen in deze leeftijdscategorie en in 1991 was dat 56% (tabel 2.4). Bij de mannen 
is het verschil minder groot: van hen werkte 77% in 2003 en 74% in 1991. Daarnaast 
blijkt het aandeel 18-34-jarigen dat volledig werkt, enigszins te zijn afgenomen, 
vooral bij de vrouwen.

Opvallend is echter dat in de andere leeftijdscategorieën de arbeidsdeelname van 
vrouwen, en mannen, ook is toegenomen, terwijl hun deelname aan het bieden van 
informele zorg niet is veranderd (tabel 2.2). De relatie tussen arbeidsdeelname en 
informele zorg is dus niet zo eenduidig als wel wordt gedacht.

Uiteraard valt op basis van deze cross-sectionele data geen uitspraak te doen over 
de causaliteit van de relatie werk-zorg. Zo is het mogelijk dat werkenden en niet-wer-
kenden de informele zorg weten in te passen in hun drukke bestaan. Een alternatieve 
interpretatie is dat mensen die moeite hebben met de combinatie in de loop van de 
tijd minder zijn gaan werken of zelfs zijn gestopt.

Tabel 2.4  
Arbeidsparticipatie van 18-64-jarigen, naar leeftijdsklasse en geslacht, 1991 en 2003 (horizontaal 
gepercenteerd)a

1991 2003 1991 2003 signif icantieb

deeltijds
(12-32 u)

deeltijds
(12-32 u)

voltijds
(> 32 uur)

voltijds
(> 32 uur)

18-34-jarigen

vrouwen 21,1 34,2 33,0 31,7 *

mannen 6,8 10,3 67,9 67,4 *

totaal 13,8 22,1 50,8 49,7 *

35-44-jarigen

vrouwen 30,3 48,0 14,8 17,6 *

mannen 9,2 8,1 81,1 82,6 *

totaal 19,5 27,7 48,6 50,6 *

45-54-jarigen

vrouwen 23,8 43,4 11,2 17,1 *

mannen 8,1 8,2 75,0 79,9 *

totaal 15,8 25,6 43,7 48,7 *

55-64-jarigen

vrouwen 7,1 17,6 3,2 6,4 *

mannen 5,8 10,9 33,1 42,2 *
totaal 6,5 14,2 17,9 24,4 *

a De categorie ‘geen werk’ is voor beide meetjaren weggelaten. 
b *: p < 0,05. 
 
Bron: CBS (EBB’91 en ’03)
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Wanneer we ons concentreren op de 18-44-jarigen3, dan is de afname van het infor-
melezorgaanbod vooral bij vrouwen te zien: in 1991 gaf ruim 15% van de vrouwelijke 
18-44-jarigen informele zorg en in 2003 was dit nog 13% (tabel 2.5). 

Opvallend is echter dat de afname vooral afkomstig is van de mensen die niet 
werken: in 1991 verleende ruim 14% van de niet-werkenden informele zorg en in 2003 
was dit minder dan 12%. Dit komt voor een aanmerkelijk deel doordat de samenstel-
ling van de groep niet-werkenden tussen 1991 en 2003 is veranderd: in 2003 kende 
deze groep  meer mannen, 18-24-jarigen en mensen met (ernstige) lichamelijke 
beperkingen, categorieën die minder vaak informele hulp bieden dan andere.

Er is geen verschil tussen de diverse huishoudensvormen.

Tabel 2.5  
Deelname aan het verlenen van informele zorga naar achtergrondkenmerken, 18-44-jarigen, 1991 en 2003 
(verticaal gepercenteerd)

1991 2003 signif icantieb

totaal 9,1 7,8 *

mannen 6,6 6,1 n.s.

vrouwen 15,1 13,0 *

niet-werkend 14,5 11,7 *

deeltijds werkend 13,2 12,7 n.s.

volledig werkend 7,5 6,8 n.s.

alleenstaand 9,8 8,2 n.s.

samenwonend, geen kleine kinderen 10,0 8,9 n.s.

samenwonend, wel kinderen < 12 jaar 12,2 10,4 n.s.
a Mensen die geregeld (niet beroepsmatig) hulp geven aan mensen die ziek of gehandicapt zijn. 
b *: p < 0,05; n.s.: niet signif icant (p > 0,05). 
 
Bron: SCP (AVO’91 en ’03)

Een nadere uitsplitsing naar geslacht laat zien dat vooral de niet-werkende vrouwen 
iets minder (niet-significant) hulp zijn gaan geven (tabel 2.6). Hierdoor is het verschil 
in mantelzorg door (volledig) werkenden en door niet-werkenden kleiner geworden. 
Volledig werkenden geven nog steeds minder vaak hulp dan niet- of deeltijdwerken-
den. Bij de relatie tussen arbeid en informele zorg is niet gecorrigeerd voor het al dan 
niet kennen van een hulpbehoevende4, een factor die in eerder onderzoek van belang 
bleek te zijn (zie § 2.1).
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Tabel 2.6  
Deelname aan het verlenen van informele zorga naar arbeidsparticipatie en geslacht, 18-44-jarigen,  
1991 en 2003 (in procenten)

man man vrouw vrouw signif icantieb

1991 2003 1991 2003

niet-werkend 7,7 6,2 n.s. 17,7 14,8 n.s.

deeltijd werkend (12-32 uur) 5,8 7,7 n.s. 15,3 13,8 n.s.

volledig werkend (> 32 uur) 6,4 5,9 n.s. 10,4 9,7 n.s.
signif icantieb n.s. n.s. *** **

a Mensen die geregeld (niet beroepsmatig) hulp geven aan mensen die ziek of gehandicapt zijn. 
b ***: p < 0,001; **: p < 0,01; n.s.: niet signif icant (p > 0,05). 
 
Bron: SCP (AVO’91 en ’03)

Met andere woorden: het aantal in deeltijd werkende vrouwen is toegenomen, 
maar het verschil tussen in deeltijd werkende vrouwen en vrouwen zonder werk is 
zo gering, dat dit geen verklaring kan vormen voor de afname in het aanbod aan 
informele zorg van relatief jonge (18-44-jarige) vrouwen. Bovendien is er ook in de 
oudere leeftijdscategorieën sprake van een toename in de arbeidsparticipatie, terwijl 
deze geen afname van de informelezorgverlening laten zien. De conclusie is dus dat 
ondanks een stijgende arbeidsparticipatie het aandeel helpers in de bevolking in de 
afgelopen vijftien jaar gelijk is gebleven. Dit is een opvallend resultaat, temeer omdat 
in dezelfde periode het professionele aanbod is teruggelopen. Zo is bijvoorbeeld 
zowel het aandeel 65-plussers in verzorgingshuizen als het gemiddelde aantal uren 
thuiszorg per cliënt gedaald (zie bv. De Klerk 2001).

Als deelname aan betaalde arbeid niet de verklaring is voor de veranderingen in 
informele zorg, wat dan wel? Mogelijk moet die gezocht worden in het feit dat de 
mensen van middelbare leeftijd en ouderen meer informele zorg zijn gaan geven. 
Uit eerder onderzoek is bekend dat de meeste informele zorg wordt geboden aan 
uitwonende ouders en aan partners (Timmermans et al. 2001; Schellingerhout 2003). 
Het zijn dan vooral personen met oude ouders en met hulpbehoevende partners, 
bijvoorbeeld de partners van mensen met dementie, die deze hulp zullen geven. 
Wanneer ouderen gemiddeld steeds ouder worden en meer tijd zonder beperkingen 
doorbrengen, dus gemiddeld op steeds latere leeftijd beperkingen krijgen (zie bv. 
Van den Berg Jeths et al. 2004), zullen ook hun kinderen ouder zijn als zij hulp geven. 
De jonge mensen (18-34-jarigen) zijn dan steeds vaker niet de kinderen maar de 
kleinkinderen van de hulpbehoevenden. Kleinkinderen voelen zich minder genood-
zaakt hulp te geven. Het feit dat jonge mensen een grotere sociale afstand hebben tot 
hulpbehoevenden dan vroeger, kan ook een reden zijn dat vooral jonge mensen nu 
minder informele zorg geven. Over de veranderde (familie)netwerken van mensen 
uit verschillende leeftijdscategorieën zijn helaas geen gegevens beschikbaar, zodat 
dit niet valt te toetsen.
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2.4  Kenmerken van de aanbieders van informele zorg

In paragraaf 2.2 was te zien dat het aanbod aan informele zorg is veranderd, doordat 
de samenstelling van de bevolking is gewijzigd (meer 35-54-jarigen en minder 18-34-
jarigen) en doordat jongere mensen minder hulp zijn gaan geven en oudere mensen 
meer hulp. Uiteraard betekent dit dat de samenstelling van de groep helpenden is 
veranderd. Er zijn in 2003, in vergelijking met 1991, onder de helpers relatief meer 
oudere mensen en meer (deeltijds) werkenden (tabel 2.7). Het eerste betekent dat 
bijvoorbeeld ook de gezondheid van hen die informele zorg geven, steeds belangrij-
ker wordt; gezondheidsproblemen nemen immers gemiddeld genomen toe met de 
leeftijd. Het feit dat er zich onder de informele helpers steeds meer werkenden bevin-
den, betekent dat de mogelijkheden voor allerlei verlofregelingen om werk en zorg te 
combineren aan belang winnen.

Tabel 2.7 laat verder zien dat de vrouwen onder de informele helpers in de meer-
derheid gebleven zijn. Het aandeel ouderen neemt weliswaar toe, maar is toch nog 
steeds bescheiden. Dit komt vooral doordat een deel van deze ouderen alleenstaand 
is en geen ouders meer hebben voor wie zij kunnen zorgen. Ouderen met een partner 
die verzorging behoeft, vanwege lichamelijke beperkingen of dementie, komen rela-
tief veel in beeld omdat zij een heel kwetsbare groep vormen, maar uit deze cijfers 
blijkt duidelijk dat er ook veel jongere mensen zijn die hulp geven. Hierbij dient wel 
opgemerkt te worden dat ouderen die elkaar verzorgen, dit niet altijd als hulp zullen 
opvatten, omdat zij deze zorg voor elkaar vanzelfsprekend vinden of hun partner niet 
als gehandicapt zien. Hun aandeel in de informele zorg wordt mogelijk onderschat.

Tabel 2.7 
Samenstelling van de groep informele helpersa, 18-plussers, 1991 en 2003 (verticaal gepercenteerd)

1991 2003 signif icantieb

leeftijdsklasse *

 18-34 jaar 26,7 17,9
 35-44 jaar 22,7 19,4
 45-54 jaar 20,9 25,1
 55-64 jaar 17,2 20,5
 C 65 jaar 12,6 17,1
arbeidsdeelnamec *

 niet werkend 63,0 50,3
 deeltijds werkend 12,6 25,3
 volledig werkend 24,5 24,4
geslacht n.s.

 mannen 32,0 34,1

 vrouwen 68,0 65,9
a Mensen die geregeld (niet beroepsmatig) hulp geven aan mensen die ziek of gehandicapt zijn.  
b *: p < 0,05; n.s.: niet signif icant (p>0,05).  
c Van alle 18-plussers, dus inclusief de ouderen. 
 
Bron: SCP (AVO’91 en ’03)
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2.5  Conclusies

Vaak denkt men dat het aanbod van informele zorg afneemt omdat de arbeidspartici-
patie van vrouwen stijgt. In deze bijdrage is aangetoond dat dit beeld, voor de bevol-
king als geheel, niet opgaat: zowel in 2003 als in 1991 gaf ruim 12% van de bevolking 
informele zorg. Dit is een opmerkelijke uitkomst gegeven de daling van het aanbod 
van zorgvoorzieningen voor ouderen in dezelfde periode.

Het aantal mensen dat hulp nodig heeft, is ook gestegen, mede als gevolg van 
de vergrijzing van de bevolking en het feit dat er daardoor steeds meer mensen met 
lichamelijke beperkingen zijn. In dit hoofdstuk is het gebruik van informele zorg niet 
aan de orde geweest, maar het is goed denkbaar dat er in absolute aantallen meer 
hulpbehoevenden zonder informele zorg zijn dan voorheen, en dat dit bijdraagt aan het 
algemeen heersende beeld dat de beschikbaarheid van informele zorg afneemt.

Uit de verbijzondering naar leeftijdscategorieën is te zien dat het algemene beeld dat 
vrouwen minder informele zorg zijn gaan geven omdat zij vaker zijn gaan werken, te 
simpel is. Het is waar dat de (relatief) jonge vrouwen van 18-44 jaar meer zijn gaan 
werken en minder hulp geven. Echter, de meeste van deze vrouwen werken in deel-
tijd en het verschil in informelezorgverlening tussen niet-werkenden en deeltijds 
werkenden is zeer gering. Bovendien zijn ook de wat oudere vrouwen (45-64-jarigen) 
vaker gaan werken, maar is er bij hen geen afname te zien.

Waarschijnlijk spelen veranderingen in de samenstelling van de bevolking en de 
veranderingen van netwerken een voorname rol in de veranderingen van het aanbod 
van informele zorg.

In absolute aantallen stijgt het aantal informelehulpverleners in Nederland doordat 
de bevolking toeneemt. Dit betekent dat steeds meer mensen te maken hebben met 
zowel de zware als de mooie kanten (zie hoofdstuk 1) van het verlenen van informele 
zorg. In de afgelopen vijftien jaar is ook de samenstelling van de groep mantelzor-
gers veranderd: deze kent steeds meer ouderen en steeds meer werkenden. Bij oude-
ren zal er vaak sprake zijn van hulp aan partners. Uit eerder onderzoek is bekend dat 
juist degenen die hun partners helpen, het risico lopen overbelast te raken (De Boer 
2003a). Bovendien zal uit hoofdstuk 4 blijken dat deze mantelzorgers weinig geneigd 
zijn om mogelijkheden tot ondersteuning (zoals dagopvang) in te schakelen. Dit 
betekent dat deze hulpverleners, die soms ook zelf te maken hebben met een ver-
slechterende gezondheid, een kwetsbare groep vormen.

Dat het aandeel werkenden toeneemt binnen de groep informele hulpverleners, 
houdt in dat een groeiend aantal mensen werk en informele zorg moet zien te 
combineren en dat daarom allerlei regelingen om dit mogelijk te maken, aan belang 
winnen.
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Noten

1  Waarbij het duidelijk is dat het exacte aantal informele hulpverleners dat wordt  
gevonden, afhankelijk is van de gehanteerde definitie, zie bijvoorbeeld hoofdstuk 1 en 
Timmermans et al. (2004).

2  Bij de vrouwen tussen 18 en 34 jaar daalt het aandeel dat de informele hulp verleent, van 
12,5% naar 10,1% en bij de vrouwelijke 65-plussers stijgt dit aandeel van 10,4% naar 
13,8%.

3  Het aantal 18-34-jarigen is te klein om deze uitsplitsing te maken.
4  Omdat het databestand hierover geen gegevens bevat.
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3 Aanbodschatting informele zorg, 2000-2020

Joost Timmermans en Isolde Woittiez (scp)

3.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 bleek dat er in 2003 even vaak informele zorg werd gegeven als twaalf 
jaar daarvoor. Dat is opvallend omdat al lange tijd wordt voorspeld dat deze hulp 
van familie en bekenden aan betekenis zal verliezen, vooral door de toegenomen 
arbeidsdeelname van vrouwen (zie bv. Timmermans 1984). Ook in veel toekomstver-
wachtingen ziet men de informele zorg langzaam verdwijnen als er geen maatrege-
len komen om verdringing door professionele hulp te voorkomen (zie bv. vws 2005).

Hoe vanzelfsprekend is die teloorgang van de hulp aan familie en andere leden 
van het sociale netwerk? Een recente raming liet zien dat de vraag naar informele 
zorg licht stijgt (Timmermans en Woittiez 2004). Houdt het aanbod daarmee gelijke 
tred? Dat is de hoofdvraag in dit hoofdstuk.

De vraag wordt beantwoord met behulp van een zogenoemde micromodelbevolking. 
Het beschikbare model geeft de samenstelling van de bevolking weer naar een aantal 
kenmerken voor elk van de jaren in de periode 2000-2020. Door het verlenen en ont-
vangen van informele zorg te relateren aan die bevolkingskenmerken, ontstaat een 
beeld van vraag naar en aanbod van informele zorg in de toekomst. 

In paragraaf 3.2 lichten we dit verder toe en geven we aan hoe informele zorg in 
dit hoofdstuk is gedefinieerd. Paragraaf 3.3 is gewijd aan de ramingen. Het hoofd-
stuk wordt in paragraaf 3.4 afgesloten met een samenvatting en beschouwing.

3.2 Begrippen en model

De gegevens over informele zorg zijn ontleend aan enkele bevolkingsonderzoeken, 
die in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) zijn gehouden.1 Het 
geven en ontvangen van informele zorg zijn daarin met enkele vragen bepaald (zie 
bijlage B). Aan de huishoudens waarin iemand vanwege ziekte of ongeval huishoude-
lijke of persoonlijke verzorging nodig had, is gevraagd of hulp werd ontvangen van 
huisgenoten, elders wonende familie, vrienden of buren. 

Aan alle respondenten van 16 jaar en ouder is gevraagd of zij in drie met name 
genoemde situaties in hun sociale netwerk informele zorg bieden. De eerste situatie 
betrof de aanwezigheid van een persoon in dat netwerk, die door een chronische 
ziekte of handicap hulp nodig had. In de tweede situatie ging het om mensen die 
kortdurend, maar langer dan twee weken, veel hulp nodig hadden en in de derde om 
de verzorging en/of begeleiding van een persoon die thuis was overleden.
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Vergelijking leert dat de omschrijving van het verlenen van informele zorg ruimer 
is dan die voor de ontvangers daarvan. Voor de laatste groep is de steun immers 
beperkt tot huishoudelijke en/of persoonlijke verzorging, terwijl volgens de gevers 
ook begeleiding en vervangende regie over het dagelijks leven tot de verleende hulp 
kan behoren. 

De intensiteit van de hulp blijft buiten beschouwing; we ramen alleen aantallen 
personen die bij de hulp betrokken zijn.

Het gebruikte micromodel geeft de samenstelling van de bevolking weer naar de 
kenmerken: leeftijdsklasse, geslacht, samenstelling van het huishouden, opleidings-
niveau, netto-inkomen van het huishouden en de aanwezigheid van chronische 
aandoeningen. Het bevat geen gegevens over de bevolking jonger dan 30 jaar. Er 
valt namelijk geen betrouwbare schatting te maken van het niveau van opleiding of 
inkomen dat kinderen die in 2000 10 jaar oud waren, in 2020 als volwassene zullen 
hebben bereikt.

De ramingen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het geven en ontvangen van 
hulp alleen veranderen door veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar 
de zes genoemde kenmerken. Het percentage gevers bijvoorbeeld binnen de groep 
gezonde mannen van 65 jaar of ouder houden we constant. Het aantal aanbieders uit 
deze groep neemt dan in de tijd evenredig toe met het aantal oudere gezonde mannen.

De kenmerken in de modelbevolking bepalen voor een groot deel of hulp wordt verleend 
of ontvangen; het zijn zogenoemde determinanten daarvan. Dat blijkt uit tabel 3.1, die 
het verband toont tussen de kenmerken en het geven of ontvangen van informele zorg. 
Het aantal plussen of minnen in de tabel geeft de sterkte van het verband weer. 

Personen met gezondheidsproblemen krijgen vanzelfsprekend relatief vaak infor-
mele zorg. Dat is vooral het geval bij psychische aandoeningen, hartziekten, ziekten 
van het bewegingsapparaat en overige aandoeningen (voornamelijk ziekten van maag 
en darmen). Opvallend is dat sommige groepen chronisch zieken ook hulp verlenen. 
De verklaring ligt vermoedelijk in de partnerhulp van vooral ouderen: de zieke helpt de 
gehandicapte.

Voor een aantal bevolkingsgroepen is de kans dat ze informele zorg geven, 
(veel) hoger dan gemiddeld en de kans dat ze hulp ontvangen, juist veel lager. Dat 
geldt voor vrouwen, alleenstaanden, personen jonger dan 65 jaar en middelbaar of 
hoogopgeleide personen. De laagste inkomensgroep geeft veel minder hulp, maar 
ontvangt niet meer dan gemiddeld. 

Deze uitkomsten zijn in overeenstemming met de literatuur met uitzondering 
van het effect van inkomen. Die invloed wordt in de hier gepresenteerde analyse 
zichtbaar doordat we een sterk gediffentieerde inkomensverdeling hebben gebruikt. 
De laagste inkomenscategorie, de groep die voor de significante verschillen zorgt, 
vormt slechts 5% van de bevolking van 30 jaar en ouder. De invloed van de verschillen 
bij deze determinant is, vanwege dat kleine aandeel, niet groot.
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Tabel 3.1 
Verlenen en ontvangen van informele zorg, naar een aantal bevolkingskenmerken, 1999 (in signif icantiesa)

informele zorg 
verlenen

informele zorg 
ontvangen

aandoeningen nieuwvormingen 0 0

nier,gal, lever of schildklier 0 0

diabetes 0 0

psychische aandoeningen ++ +++

migraine of ziekten van het zenuwstelsel +++ 0

epilepsie _ +++

hartinfarct, ernstige hartaandoening 0 0

herseninfarct 0 ++

astma/COPD 0 0

ziekten van het bewegingsorgaan + +++

ongevallen 0 0

overige aandoeningen 0 +++

samenstelling huishouden samenwonend referentiegroep referentiegroep

weduwe/weduwnaar 0 0

overig alleenstaand – +++

geslacht man referentiegroep referentiegroep

vrouw +++ –––

opleidingsniveau laag referentiegroep referentiegroep

lager uitgebreid 0 –

middelbaar +++ ––

hoog + ––

huishoudensinkomen 1 (laagste) referentiegroep referentiegroep

2 ++ 0

3 +++ 0

4 + 0

5 0 0

6 +++ 0

7 +++ 0

8 +++ 0

9 + 0

10 (hoogste) + 0

leeftijdsklasse 30-44 jaar +++ ––

45-64 jaar +++ –––

65-74 jaar +++ –––
C 75 jaar referentiegroep referentiegroep

a +++ en  –––: p < 0,01; ++ en ––: p < 0,05; + en –: p < 0,1 ; 0: niet signif icant. 
 
Bron: SCP (AVO’99, OII’00)
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Naast de zes kenmerken uit tabel 3.1 zijn er nog andere die het geven en nemen van 
informele zorg verklaren. Sterker nog, de belangrijkste determinanten lijken te 
ontbreken. Wat het aanbod betreft, is dat de aanwezigheid van een hulpbehoevend 
persoon in het sociale netwerk (Timmermans et al. 2001; De Klerk 2003). Overigens 
is deze nauwelijks een determinant te noemen, omdat zij een noodzakelijke voor-
waarde is voor het ontstaan van aanbod. Dat blijkt ook uit analyses waarin het 
kennen van een hulpbehoevende als verklarende variabele is opgenomen (hier niet 
gepresenteerd). Deze laten een ongekend hoge verklaarde variantie zien (70%), maar 
de coëfficiënten liggen zo absurd hoog dat het kenmerk ongeschikt is voor ramingen.

De voornaamste determinant van hulp ontvangen is de aanwezigheid van beper-
kingen. Er is geen trend hiervoor beschikbaar en daarom kon het kenmerk niet in 
de micromodelbevolking worden opgenomen. Andere determinanten als leeftijd, 
geslacht, opleidingsniveau en chronische aandoeningen maken deze omissie ove-
rigens voor een groot deel goed. Deze kenmerken bepalen in aanzienlijke mate de 
verschillen in het voorkomen van beperkingen (Timmermans en Woittiez 2004).

De cruciale determinanten van hulpontvangst zijn in het model opgenomen. Bij het 
hulpaanbod ontbreken er nog drie. Dat is in de eerste plaats de sociale afstand. Hoe 
dichter men in sociaal opzicht staat bij iemand die hulp nodig heeft, hoe groter de 
kans dat men deze helpt. Een gezinslid (partner, kind) wordt altijd geholpen, een 
elders wonende ouder of schoonouder minder, maar nog altijd in 80% van de geval-
len (Timmermans et al. 2001). De frequentie van helpen loopt verder af van familie in 
de tweede graad naar vrienden en buren. 

In de tweede plaats blijkt de reisafstand het hulpaanbod sterk te bepalen en dat 
ligt ook wel voor de hand. Als de hulpbehoevende ver weg woont, is het vanwege de 
reistijd lastig om in de agenda van dagelijkse verplichtingen ruimte te maken voor 
hulpverlening (zie ook hoofdstuk 6).

Ten slotte speelt herkomst een rol. Bepaalde groepen allochtonen, zoals Turken 
en Marokkanen, bieden veel meer onderlinge hulp dan andere groepen en autochto-
nen (Schellingerhout 2004). 

Het is de vraag in hoeverre het ontbreken van deze determinanten van het aanbod in 
het model de uitkomsten beïnvloedt. Die invloed valt waarschijnlijk wel mee. 

Voor de sociale afstand tussen hulpvrager en hulpverlener valt dat bijvoorbeeld 
af te leiden uit het feit dat mensen die een hulpbehoevende kennen, in 80% van de 
gevallen niet helpen, omdat dit niet nodig is: iemand anders doet dat al (Timmer-
mans et al. 2001: 74). Het lijkt er daardoor op dat de sociale afstand op zich geen 
hindernis voor helpen is. Naarmate men in sociaal opzicht verder van de hulpbehoe-
vende af staat, is de kans groter dat er iemand is die nauwere banden met die hulpbe-
hoevende heeft en daardoor een meer aangewezen helper is. Het feit dat mensen die 
geen familie hebben op wie ze een beroep kunnen doen, meestal hulp van vrienden 
ontvangen, is te zien als een bevestiging daarvan (De Boer 2003a).
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Daarnaast is de sociale afstand tussen vragen en aanbieder van informele zorg indi-
rect wel in het model opgenomen. Men biedt vooral hulp biedt als men een hulpbe-
hoevende partner en/of hulpbehoevende ouders heeft. Er valt wat te zeggen voor de 
stelling dat de kans op een hulpbehoevende partner gelijk oploopt met het aantal 
personen dat een partner heeft. Als dit zo is, dan is de trend al gevangen in die van 
de huishoudensamenstelling. Ook de kans op aanwezigheid van hulpbehoevende 
ouders zal gelijk oplopen met de kans dat men (schoon)ouders in leven heeft. Een 
trend hierin is niet bekend, maar gezien de nog altijd licht stijgende levensverwach-
ting op oudere leeftijd, neemt die kans alleen maar toe. Verder daalt het aandeel 
oudere vrouwen dat nooit een kind ter wereld heeft gebracht, al lange tijd en doet dit 
nog steeds. De kans dat mensen op oudere leeftijd geen aanbod in de nabije sociale 
omgeving hebben, daalt dus ook. 

Het ontbreken van de allochtone factor in het model leidt tot een onderschatting 
van het aanbod, het gemis van de factor geografische afstand tot een overschat-
ting. Gezien vanuit de vraag in dit hoofdstuk of het aanbod de vraag in de toekomst 
bijhoudt, is vooral de overschatting van belang. Het is niet bekend of ouders en hun 
zelfstandig wonende kinderen in de toekomst steeds verder uit elkaar zullen wonen; 
over de fout in de ramingen die hierdoor eventueel ontstaat, valt niets meer te zeggen 
dan dat deze deels wordt gecompenseerd door het opleidingsniveau. Naarmate 
mensen hoger zijn opgeleid, wonen ze veel verder van hun familie af maar verlenen 
ze vaker hulp (Mulder en Kalmijn 2004).

3.3 Ramingen

3.3.1 Trends in determinanten
Trends in de determinanten uit de micromodelbevolking zijn uitgebreid beschreven 
in recente scp-rapporten. Voor de oudere bevolking gebeurde dat in Van den Berg 
Jeths en anderen (2004), voor de totale bevolking in Timmermans en Woittiez (2004). 
Hier volgt een samenvatting daarvan. 

Demografische determinanten
De bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) laat zien dat 
de omvang van de totale bevolking tot 2020 met ongeveer 13% groeit, maar dat het 
aantal ouderen daarbinnen (65+) met 40% toeneemt. Voor de aanbodschatting is de 
verdeling binnen de niet-oudere bevolking interessant. Het aanbod onder personen 
van middelbare leeftijd en jonge ouderen is immers relatief groot, dat onder (rela-
tief) jonge mensen laag. Het aantal 45-64-jarigen groeit met een kwart, het aantal 
30-44-jarigen daalt. Dat is gunstig voor het aanbod van informele zorg. De toename 
van het aantal ouderen stuwt natuurlijk wel de vraag op, al is er geen sprake meer 
van extra druk door de dubbele vergrijzing: het aantal oude ouderen neemt evenredig 
met de omvang van de totale oudere bevolking toe.
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Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen wordt kleiner en dat 
heeft tot gevolg dat mensen langer het leven met een partner delen. Het aandeel 
alleenstaanden onder ouderen neemt dan ook af, maar in de niet-oudere bevolking 
is er sprake van een lichte toename. Deze is het gevolg van twee trends. De eerste 
is dat meer mensen hun hele leven alleen blijven wonen, de tweede dat gescheiden 
personen minder vaak met een nieuwe partner gaan samenleven. Per saldo leiden 
de tegengestelde ontwikkelingen bij de oudere en de niet-oudere bevolking tot een 
lichte stijging van het aandeel alleenstaanden in de bevolking (van 20% naar 23%). 
De samenstelling van het huishouden heeft hierdoor nauwelijks effect op de uitkom-
sten van de ramingen.

Het aantal mannen neemt door de geschetste ontwikkeling in de levensverwachting 
sterker toe dan het aantal vrouwen. Dat is vooral merkbaar op oudere leeftijd. Zo 
daalt het aantal vrouwen van 65 jaar en ouder per 100 mannen in dezelfde leeftijds-
groep van 144 in 2000 tot 112 in 2020. Deze trends hebben een negatief effect op het 
aanbod en een positief effect op de vraag. Mannen helpen immers minder vaak dan 
vrouwen, maar worden vaker dan zij geholpen.

Sociaal-economische determinanten
Het opleidingsniveau van de bevolking stijgt nog steeds, onder ouderen zelfs fors. 
Zo stijgt het aandeel 65-plussers dat middelbaar onderwijs of hoger heeft voltooid, 
van 25% in 2000 tot 44% in 2020. Voor de totale bevolking zijn deze cijfers 47% res-
pectievelijk 57%. Gezien de gegevens in tabel 3.1, werkt deze trend als een rem op de 
vraag en als een stimulans op het aanbod.

Hoe de financiële positie van de bevolking zich zal ontwikkelen, is onzeker. Op het 
moment stijgt het gemiddelde netto-huishoudensinkomen nauwelijks. Op een wat 
langere termijn blijkt er evenwel altijd een behoorlijke welvaartsgroei op te treden en 
deelt de bevolking in die groei. Dat geldt ook voor de ouderen: sinds de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw blijken ze evenredig in de welvaartsgroei te delen, al duurt het 
bij hen wat langer dan bij de werkende bevolking. 

Het micromodel houdt rekening met een welvaartsgroei van 0,75% per jaar; dit 
is het cijfer waarop ook de prognoses van het Centraal Planbureau zijn gebaseerd. 
Deze veronderstelling heeft een groot effect op de inkomensverdeling. In 2000 had 
de helft van de personen van 30 jaar en ouder een inkomen beneden de 1700 euro; in 
2020 zou dat nog maar een derde zijn. Vooral de laagste inkomensgroepen nemen 
door de welvaartsverwachting in omvang af en dit heeft enig positief effect op het 
aanbod van informele zorg.

Gezondheidskenmerken
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) schat in dat het aandeel 
personen met chronische ziekten in de toekomst zal toenemen. Die verwachting is 
gebaseerd op waargenomen trends in het verleden en op de bestendiging van onge-
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zond gedrag zoals weinig bewegen en overgewicht, gedrag dat vaak tot ziekten leidt. 
Zo zal het aandeel personen in de bevolking dat lijdt aan diabetes of astma/copd 
(chronic obstructive pulmonary disease) of dat getroffen wordt door een beroerte, 
in 2020 circa de helft hoger liggen dan in 2000. De prevalentie van hartziekten en 
aandoeningen die het gevolg zijn van een ongeval, neemt met zo’n 30% toe. De pre-
valentie van aandoeningen van het zenuwstelsel daalt, die van de andere in tabel 3.1 
genoemde ziekten blijft min of meer constant. Effect van deze trends op het aanbod 
is er nauwelijks, maar ze stuwen wel de vraag extra op.

3.3.2 Uitkomsten van de gebruiksraming
In het jaar 2000 ontvingen ruim 800.000 personen informele zorg van familie of 
bekenden bij de huishoudelijke en/of persoonlijke verzorging; ongeveer 80% van 
hen ontving geen andere hulp, de rest werd daarnaast bijgestaan door particuliere of 
door ABWZ-gefinancierde hulpverleners. In tabel 3.2 staan de ramingen van de ver-
schillende vormen van hulp die samen met informele zorg worden verleend. 

Tabel 3.2  
Trend in het aantal gebruikers van informele zorg van 30 jaar en ouder, naar hulpcombinatie, 2000-2020 
(index: 2000 = 100)

bevolking

alleen 
informele 
zorg

informele + 
particuliere 
hulp

informele + 
huishoude-
lijke AWBZ-
hulp

informele 
+ AWBZ-
thuishulp

informele 
zorg + 
opname 
verzorging

informele 
zorg + 
opname 
verpleging

totaal 
informele 
zorg

2000 100 100 100 100 100 100 100 100

2005 106 103 106 102 113 109 105 104

2010 109 103 108 101 119 118 111 104

2015 112 102 112 96 132 125 114 104
2020 114 103 120 101 141 130 117 105

Bron: SCP (AVO’99, OII’00)

Het aantal gebruikers van informele zorg (laatste kolom van tabel 3.2) neemt 
bescheiden toe en blijft achter bij de trend in de bevolkingsomvang. Dat komt vooral 
doordat het gebruik van de meest voorkomende hulp (alleen informele zorg) nauwe-
lijks toeneemt en dat is weer een gevolg van een verwachte verschuiving van infor-
mele naar zelfbetaalde particuliere hulp. 

Dit laatste is in de tabel terug te vinden in de betrekkelijk sterke groei van de com-
binatie ‘informele en particuliere hulp’ en het constante gebruik van ‘informele en 
awbz-gefinancierde huishoudelijke verzorging’. Het is met name de huishoudelijke 
verzorging die in toenemende mate in particuliere handen overgaat. 

In termen van de determinanten: de toename van het aandeel ouderen en het aandeel 
mannen in de bevolking samen met de trend van groei van chronische aandoeningen 
doet de vraag naar informele zorg stijgen. Deze stijging wordt vrijwel geheel gecom-
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penseerd door verbeteringen in de sociaal-economische positie van de bevolking en 
daarbinnen vooral het stijgend opleidingsniveau. 

 
Opvallend is dat zo’n 60.000 bewoners van tehuizen informele zorg ontvangen en 
dat de vraag ernaar meer dan gemiddeld toeneemt. Men zou wellicht verwachten dat 
tehuisopname de helpende familiehand overbodig maakt. Dat is niet zo. Het accent 
van de informele zorg aan tehuisbewoners ligt overigens bij specifieke zorgtaken als 
de administratie, boodschappen, vervoer en de was (Van Westerhoven en Van Loveren-
Huyben 1997). Toch komt het ook geregeld voor dat hulp bij het wassen en kleden 
wordt verleend (De Boer et al. 2003).

3.3.3 Uitkomsten van de aanbodraming
In het jaar 2000 waren er 2,5 miljoen verleners van informele zorg volgens de hier 
gebruikte definitie. Dat is veel meer dan de ruim 800.000 ontvangers. Voor een deel 
komt dat doordat er vaak meer aanbieders per ontvanger zijn. Eerder onderzoek liet 
zien dat de verhouding 16:10 is (Timmermans et al. 2001). Ook als hiermee rekening 
wordt gehouden, blijven er veel meer helpers dan ontvangers. Slechts voor een deel 
is het verschil in definities (bij de ontvangers gaat het alleen om huishoudelijke en/of 
persoonlijke verzorging, bij de gevers daarnaast om begeleiding, administratie en 
regie over het huishouden) hier debet aan. Na de bespreking van de raming gaan we 
hierop in. 

Tabel 3.3 bevat de uitkomsten van de aanbodramingen.

Tabel 3.3  
Trend in het aantal aanbieders van informele zorg van 30 jaar en ouder, naar type hulpbehoefte, 2000-2020 
(index: 2000=100)

bevolking totaal aanbod langdurige hulp
kortdurende 
hulp

hulp aan 
stervenden

2000 100 100 100 100 100

2005 106 106 109 106 105

2010 109 110 112 110 110

2015 112 113 117 113 114
2020 114 115 120 114 117

Bron: SCP (AVO’99, OII’00)

Het aanbod aan informele zorg neemt naar verwachting in twintig jaar tijd met 15% 
toe en gaat daarmee vrijwel gelijk op met de groei van de bevolking. Het aanbod van 
langdurige informele zorg aan chronisch zieken en gehandicapten neemt sneller 
toe dan gemiddeld (20% in twintig jaar). Het is het hogere opleidingsniveau van de 
bevolking van de toekomst, dat het aanbod opdrijft. Ook een groep als de 44-64-jari-
gen, een groep die veel helpers telt, neemt voorlopig nog behoorlijk in omvang toe. 
Trends die de ontwikkeling van het aanbod sterk remmen, zijn er nauwelijks en zo 
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kan het gebeuren dat het aanbod sneller lijkt te stijgen dan de vraag. Bij deze consta-
tering zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen; dat gebeurt in paragraaf 3.4. Hier 
gaan we in op het verschil tussen de aantallen vragers en aanbieders.

Naast definitieverschillen en de ratio helpers/geholpene, is er nog een andere ver-
klaring denkbaar voor het grote aantal aanbieders, dat is gevonden. Deze luidt dat 
mensen, voor de vraag gesteld of ze in een concrete situatie hebben geholpen, een 
sociaal wenselijk antwoord geven of zich ook tot de helpers rekenen als ze af en 
toe een hand hebben toegestoken. Dat dit zich in het gebruikte onderzoek (avo’99) 
heeft voorgedaan, blijkt uit de antwoorden op een vervolgvraag die de helpers in 
dat onderzoek is gesteld. Die vraag was of men benaderd wilde worden voor een 
vervolgonderzoek naar informele zorg. Maar liefst 30% van de helpers gaf daarbij 
als antwoord dat men zich niet tot de doelgroep van zo’n onderzoek rekende. Als 
deze groep, die mogelijk niet tot de werkelijke aanbieders hoort, qua samenstel-
ling sterk afwijkt van de echte aanbieders, wordt de trend van de aanbodraming 
minder betrouwbaar.2 In tabel 3.4 is de groep helpers die zich niet tot de doelgroep 
rekent, vergeleken met de groep mensen die zich wel als verlener van informele zorg 
beschouwt.

Uit de cijfers in tabel 3.4 blijkt dat de groepen weinig verschillen in sociaal-econo-
mische positie. Het verschil naar samenstelling van het huishouden is aanzienlijk, 
maar dit kenmerk heeft (bij gebrek aan een trend in de bevolkingssamenstelling op 
dit punt) geen effect op de ramingen en is daarom voor het oordeel over de aanbod-
raming niet relevant. 

De groep van mensen die zich wel als verlener van informele zorg beschouwt, telt 
flink meer vrouwen, minder oudere (65+) en meer relatief jonge mensen (30-44 jaar). 
Correctie van de eerste twee verschillen zou tot een hogere aanbodtrend leiden, 
correctie voor het derde tot een lagere. De resultante ervan zou tot een hogere aan-
bodtrend leiden. De conclusie dat het potentiële aanbod van informele zorg sterker 
groeit dan de vraag, wordt dus niet ondergraven door ruis in de basispopulatie van 
aanbieders.
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Tabel 3.4  
Helpersa die zich wel of niet als informele helper beschouwen, naar een aantal bevolkingskenmerken, 1999 
(in procenten)

wel doelgroep geen doelgroep
aandoeningen

  wel 47 42

  niet 53 58

samenstelling huishouden

 samenwonend 86 44

  alleenstaand 67 56
geslacht

  man 33 44

  vrouw 67 56
opleidingsniveau

  laag 15 17

  lager uitgebreid 21 22

  middelbaar 49 44

  hoog 16 17
huishoudensinkomen

  < 1500 4 3

  1500-1800 3 4

  1800-2100 6 5

  2100-2700 10 10

  > 2700 70 72
leeftijdsklasse

  30-44 jaar 44 37

  45-64 jaar 43 46

  65-74 jaar 9 15
  C 75 jaar 4 3

a Aan hen is gevraagd deel te nemen aan een vervolgonderzoek naar informele zorg. Een deel rekende zichzelf niet tot de  
 doelgroep van zo’n onderzoek.  
 
Bron: SCP (AVO’99)

3.4 Conclusies

In dit hoofdstuk zijn ramingen gemaakt van de vraag naar en het aanbod van 
informele zorg. Daartoe is gebruikgemaakt van een micromodelbevolking die de 
samenstelling van de bevolking weergeeft naar een aantal kenmerken voor elk jaar 
in de periode 2000-2020. De raming vooronderstelt dus dat veranderingen in vraag 
en aanbod geheel bepaald worden door veranderingen in de samenstelling van de 
bevolking. De kenmerken in de micromodelbevolking waren: chronische aandoe-
ningen, leeftijd, geslacht, samenstelling van het huishouden, opleidingsniveau en 
netto-huishoudensinkomen.
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Blijkens de raming neemt de vraag naar informele zorg bescheiden toe: het aantal 
gebruikers ligt in 2020 maar 5% hoger dan in 2000. Dat komt doordat de grootste 
groep mensen die geen andere dan informele hulp ontvangt, zo weinig in omvang 
toeneemt (3% in twintig jaar). Mensen die hulp nodig hebben, doen volgens eerdere 
ramingen in toenemende mate een beroep op zelfbetaalde hulp en dan voornamelijk 
op particuliere huishoudelijke hulp (Timmermans en Woittiez 2004). De betere soci-
aal-economische positie van vooral ouderen maakt dit mogelijk, hulp van de kinde-
ren is niet meer nodig.

Het aanbod stijgt eveneens niet spectaculair, maar de groei ligt met 15% toch een 
stuk hoger dan die van de vraag. Het aanbod van langdurige hulp gaat daar, met een 
groei van 20% in twintig jaar tijd, nog weer bovenuit. Ook hier speelt de verbeterende 
sociaal-economische positie van de bevolking een grote rol, want hoe beter die posi-
tie, hoe minder men om informele zorg vraagt, maar hoe meer men ervan biedt.

De uitkomst ligt in lijn met de waargenomen trend van de laatste twaalf jaar (zie 
hoofdstuk 2). Ze komt ook in grote lijnen overeen met een schatting van ruim tien 
jaar geleden (De Boer et al. 1994).

Aan de ramingen liggen veronderstellingen ten grondslag die – de ene meer dan de 
andere – voor discussie vatbaar zijn. Een zwakke schakel is de veronderstelling over 
de welvaartsgroei. Er is nog een hele tijd te gaan tot 2020, maar in het eerste kwart 
van de ramingperiode is de veronderstelling geen werkelijkheid geworden en het 
tweede kwart is weinigbelovend begonnen. Als de welvaartsgroei ook op de langere 
termijn achterblijft bij de veronderstelling, zal de vraag naar informele zorg hoger 
liggen dan hier geraamd; de substitutie van informele door particuliere hulp treedt 
dan niet op.

Ook aan de veronderstelling dat alleen trends in bevolkingskenmerken vraag en 
aanbod bepalen, is al geknaagd. In de toewijzing van hulp is kortgeleden het begrip 
‘gebruikelijke zorg’ geïntroduceerd. Het is de hulp die een gezond persoon wordt 
geacht te bieden aan zijn of haar partner. Een hulpbehoevende die zo’n gezonde 
partner heeft, komt niet langer voor awbz-verstrekkingen in aanmerking. Deze 
overheidsmaatregel heeft al geleid tot een daling van de vraag naar enkelvoudige 
huishoudelijke verzorging (Wolffensperger et al. 2004). Dat kan nog versterkt 
worden bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Deze 
wet, die ook de huishoudelijke verzorging betreft, biedt gemeenten de mogelijkheid 
collectief gefinancierde hulp te onthouden aan mensen die over voldoende eigen 
hulpbronnen beschikken; de huidige awbz biedt die mogelijkheid niet. Deze veran-
dering in de rechten van burgers kan de vraag naar informele zorg eveneens doen 
toenemen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de wmo ook faciliteiten kent waarmee 
verleners van informele zorg kunnen worden ondersteund, zodat het voor hen ook 
gemakkelijker wordt om steun te verlenen.
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De vraag naar informele zorg zou kortom flink hoger kunnen liggen dan hier is 
geraamd. De aanbodraming maakt aannemelijk dat een wat hogere vraag is op te 
vangen, maar bij grote verschuivingen zijn de marges snel te klein. Er is desondanks 
geen reden om aan te nemen dat informele zorg een verdwijnend verschijnsel wordt.
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Noten

1  Het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek uit 1999 (avo’99) en het onderzoek Ouderen 
in instellingen (oii’00); voor een beschrijving van het onderzoek: zie bijlage A.

2  De groep kan niet zonder meer buiten die van de aanbieders worden gelaten. Uit het 
daadwerkelijk gehouden vervolgonderzoek bleek, dat een deel ervan de eigen inzet bij 
de vraag om toestemming weer had onderschat.
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4  Gebruik van ondersteuning door mantelzorgers1

Alice de Boer, Joost Timmermans en Roelof Schellingerhout (scp)

4.1  Inleiding

In hoofdstuk 3 is beschreven dat het toekomstige aanbod van informele zorg de 
vraag zal volgen. Deze uitkomst betekent niet dat het geven van hulp zonder moeite 
verloopt. Dit hoofdstuk handelt over hoe belast mantelzorgers nu reeds zijn en in 
hoeverre zij hun problemen oplossen door middel van ondersteuning. Het gebruik 
van ondersteuning door (al dan niet) belaste helpers is onderdeel van het tweede 
thema van deze publicatie.

Het voorkomen van overbelasting is een speerpunt voor de overheid. In beleidsdo-
cumenten stelt zij vaak dat mantelzorgers zichzelf nogal eens tekort doen en te laat 
professionele hulp inschakelen (tk 2000/2001a). Beleidsmakers verwachten dat 
ondersteunende maatregelen de belasting van informele helpers zullen verminderen 
en hun draagkracht zullen vergroten. Met de invoering van de functiegerichte indica-
tiestelling binnen de awbz, die sinds april 2003 van kracht is, valt de ondersteuning 
van mantelzorgers onder ‘ondersteunende begeleiding’. Deze functie is mede gericht 
op het direct ondersteunen van mantelzorgers en het aanbieden van respijtzorg (cvz 
2004). 

In slechts 1 à 2% van de aanmeldingen bij het Centrum voor Indicatiestelling en 
Zorg wordt ‘overbelasting van mantelzorgers of huisgenoten’ als reden genoemd 
(Wolffensperger et al. 2005).

De behoefte aan ondersteuning is groot, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. Hel-
pers wensen informatie, advies, emotionele steun en tijdelijke overname van de zorg 
(respijtzorg) (Van den Berg et al. 2003; Stichting Steunpunt Mantelzorg Gooi en 
Vechtstreek 2001; Morée en Visser 2004). Ook een systematisch literatuuronderzoek 
over familieleden die zorg geven aan zelfstandig wonende ouderen, wijst in deze 
richting (Stolz et al. 2004). Hieruit bleek dat mantelzorgers zich geïsoleerd voelen, 
behoefte hebben aan contacten in zelfhulpgroepen en respijtzorg.

Dit hoofdstuk begint met een inschatting van de omvang van de groep (zwaar) 
belaste mantelzorgers (§ 4.2). Vervolgens gaan we na in hoeverre mantelzorgers 
gebruik maken van drie vormen van ondersteuning, te weten informatie en advies, 
emotionele steun en respijtzorg (§ 4.3).2 Bij respijtzorg zal het gaan om het gebruik 
van dagopvang of dagactiviteitencentrum (verder ‘dagopvang’) en oppashulp. Infor-
matie, advies en emotionele steun vatten we afkortend samen tot ‘advies’. Ook gaan 
we in deze paragraaf na welk aandeel van de gebruikers van ondersteuning een hoge 
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belasting ervaart. In paragraaf 4.4 staan de determinanten van het gebruik van onder-
steuning centraal. Hier zal worden onderzocht in hoeverre de belasting en andere 
factoren een rol spelen bij het gebruik. Die factoren worden in drie groepen onderver-
deeld: kenmerken van de mantelzorger, van de geboden hulp en van de hulpbehoevende 
(Vernooij-Dassen et al. 1996). Er zijn aanwijzingen dat er allerlei barrières zijn die het 
gebruik van ondersteuning tegenhouden (Morée en Visser 2004). In paragraaf 4.5 bezien 
we daarom wat de redenen zijn voor niet-gebruik. Het hoofdstuk eindigt met een 
samenvatting van de resultaten (§ 4.6).

In deze bijdrage zijn gegevens gebruikt uit het Mantelzorgonderzoek uit 2001 waarin 
uitsluitend informele helpers hebben geparticipeerd (Timmermans 2003; zie ook 
bijlage A). De volgende definitie van hulp is gehanteerd: de mantelzorger heeft 
geregeld hulp geboden aan een chronisch, tijdelijk of terminaal ziek persoon of een 
hulpbehoevende in een andere zorgsituatie (zie ook bijlage B). Gevraagd is naar het 
gebruik van ondersteuning in de twaalf maanden voorafgaand aan het interview. 
Zoals gezegd komen drie vormen van ondersteuning aan de orde: advies, dagopvang 
en oppas. Bij advies en dagopvang gaat het om professionele ondersteuning, bij 
oppas kan de ondersteuning ook door een vrijwilliger zijn geboden. De oppas is te 
vinden in het huishouden van de hulpbehoevende, maar ook als kinderopvang in het 
gezin van de mantelzorger. 

4.2  Mate van belasting

In tabel 4.1 is aangegeven hoeveel mantelzorgers een hoge belasting ervaren. Voor 
het verkrijgen van de gegevens is gebruikgemaakt van een directe meting van belas-
ting3. Een op de vier rapporteert tamelijk/zeer zwaar belast dan wel overbelast te zijn 
(onderste regel van de tabel). Een kleine minderheid (5%) voelt zich zeer zwaar en 
2% voelt zich overbelast (niet gepresenteerd). In totaal gaat het om ongeveer 260.000 
mantelzorgers; zij bieden hulp aan chronisch zieken, gehandicapten, stervenden, 
tijdelijk zieken of personen in andere zorgsituaties. De omvang van de groep zwaar 
belaste helpers hangt vanzelfsprekend samen met de manier waarop belasting is 
gedefinieerd. Wanneer specifiek gevraagd wordt naar psychische of fysieke belas-
ting, zal de inschatting vermoedelijk anders uitvallen.
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Tabel 4.1  
Hoge belastinga bij mantelzorgers naar enkele kenmerken, 2001 (in procenten)

informele zorg voor 

 partner 44

 kind 45

 ouder 30

 broer/zus 15

 grootouder 4

 ander familielid 14

 andere relatie 11

intensiteit

 1-4 uur per week 7

 5-8 uur per week 18

 9-16 uur per week 33

 C 17 uur per week 46

de hulpbehoevende heeft

 geen/lichte/matige beperkingen 16

 ernstige beperkingen 27

motief: er was niemand anders beschikbaar 49

totaal 26

a Hoge belasting: tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast. 
 
Bron: SCP (Mantelzorg ’01)

In tabel 4.1 zijn kenmerken opgenomen waarvan veelal wordt verondersteld dat ze 
samenhangen met belasting (zie Timmermans et al. 2001 voor een overzicht). Zo is 
te zien dat de belasting oploopt naarmate de sociale afstand tot de hulpbehoevende 
kleiner is. Degenen die hun partner verzorgen, voelen zich vaak belast; mensen die 
hun grootouders helpen, ervaren dit het minst vaak. De verschillen zijn groot, maar 
zijn lastig te verklaren. Dat het partnerschap tot een hoge belasting leidt, kan vol-
gens Van der Lyke en Morée (2004) liggen aan een verstoring in de afhankelijkheids-
balans. Twee volwassenen hebben hun leven lang gelijkwaardig geleefd totdat een 
van beide ziek werd. Wanneer de vanzelfsprekende rolverdeling verdwijnt, kan de 
belasting oplopen. Ook kan het zijn dat men de hulp aan de partner niet met anderen 
deelt en daardoor relatief veel uren hulp geeft.

Zwaar belaste helpers zijn er vooral onder de mantelzorgers die meer dan 17 uur 
hulp per week geven (46%). Toch zijn er ook mensen met weinig uren die een hoge 
belasting ervaren. Kennelijk is de belasting niet alleen op basis van objectieve indi-
catoren (zoals aantal uren hulp) vast te stellen. Mantelzorgers van hulpbehoevenden 
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met een ernstige fysieke beperking zijn zwaarder dan gemiddeld belast. Ook heeft 
een ervaren tekort aan andere informele helpers een belasting verhogend effect.

4.3  Gebruik van ondersteuning en de relatie met belasting 

Er zijn cijfers van het gebruik van dag- en nachtopvang in verzorgingshuizen en er is 
(op basis van de capaciteit) een schatting van het gebruik van dagactiviteitencentra 
voor ouderen (vws/Prismant 2002; De Klerk 2002). Van andere voorzieningen die 
mantelzorgers kunnen ondersteunen is geen gebruik bekend.

In onderzoek wordt soms wel en soms geen verband gevonden tussen de belasting 
van mantelzorgers en het gebruik van respijtzorg (Knapen 2002; Bakker en Morée 
2003). Ook zijn er aanwijzingen dat zij te laat respijtzorg inroepen; in dat geval 
zouden juist de meest kwetsbare mantelzorgers er geen gebruik van maken (Cox 
1997). Eenzelfde, niet eenduidig beeld komt naar voren uit onderzoek naar het 
gebruik van advies door de mantelzorgers van mensen met psychische problemen 
(Geelen 2003). Ontmoetingscentra voor dementerenden en hun verzorgers leiden 
tot een verbeterde draagkracht van helpers: ze ervaren minder belasting, houden de 
zorg langer vol en breiden hun sociale contacten uit (Meiland et al. 2001).

Tabel 4.2 laat zien hoeveel mantelzorgers in 2001 gebruik hebben gemaakt van 
advies, oppas en dagopvang.4 Bij advies is onderscheid gemaakt naar: gesprekken 
met professionele hulpverleners over de last van het helpen, de zorgen van de man-
telzorger over de hulpbehoevende, hoe de zorg het beste kan worden aangepakt, hoe 
het beste met de hulpbehoevende kan worden omgegaan en groepsgesprekken met 
andere mantelzorgers die in vergelijkbare gevallen helpen.

38% van de mantelzorgers heeft gebruik gemaakt van advies. Het meest frequent 
maken zij melding van individuele gesprekken met professionele hulpverleners over 
hun zorgen over de hulpbehoevende (31%); groepsgesprekken met andere mantel-
zorgers die in vergelijkbare gevallen helpen, komen het minst vaak voor (5%). Bijna 
een op de vijf maakt gebruik van een oppas waardoor men een dagdeel vrij heeft 
(17%). 10% heeft opgegeven dat hun hulpbehoevende de dagopvang bezoekt. Hier-
van rapporteert de helft dat het om drie of meer dagdelen per week gaat; 40% heeft 
hiervan alle maanden van 2001 gebruikgemaakt (niet in tabel).
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Tabel 4.2  
Gebruik van ondersteuning door mantelzorgers, 2001 (in procenten)

gesprek met hulpverleners over de last van het helpen 17

gesprek met hulpverleners over de zorgen over de hulpbehoevende 31

gesprek met hulpverleners over de aanpak van de zorg 28

gesprek met hulpverleners over het omgaan met de hulpbehoevende 26

groepsgesprek met andere mantelzorgers 5

totaal: advies 38

(n) (1089)

gebruik van een oppasa 17

(n) (1072)

gebruik van dagopvangb 10
(n) (706)

a Om een dagdeel vrij te zijn. 
b Een dagopvang of dagactiviteitencentrum waar de hulpbehoevende een of meer ochtenden of middagen per week naartoe gaat. 
 Selectie op mantelzorgers van zelfstandig wonende hulpbehoevenden. 
 
Bron: SCP (Mantelzorg ’01)

Er zijn weinig mantelzorgers die in de 12 maanden voorafgaand aan het interview 
gebruik hebben gemaakt van alle typen ondersteuning (n=8). Het meest frequent 
noemen zij de combinatie ‘advies en oppas’ (n=67), gevolgd door ‘advies en dag-
opvang’ (n=23).

Het gebruik van advies en oppas neemt geleidelijk toe met de belasting (tabel 4.3). 
Zo maakt van de belaste helpers 54% gebruik van advies en 26% van een oppas. Dit 
is relatief veel in vergelijking met het percentage gebruikers onder de mantelzorgers 
die zeggen dat ze niet of nauwelijks belast zijn (respectievelijk 20% en 7%). 

Het gebruik van dagopvang is niet gerelateerd aan de belasting. Onduidelijk is hoe 
de causaliteit precies loopt; het meest waarschijnlijk is dat de belasting een deter-
minant is van het gebruik van ondersteuning. Het is echter niet uit te sluiten dat de 
belasting laag is juist vanwege het gebruik van dagopvang; in dat geval zijn mantel-
zorgers zonder dagopvang veel zwaarder belast.
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Tabel 4.3  
Het gebruik van ondersteuning naar de belasting van mantelzorgers, 2001 (in procenten)

advies oppasa dagopvangb

niet of nauwelijks belast 20 7 12

enigszins belast 36 18 9

tamelijk of zeer zwaar of overbelast 54 26 11

totaal 38 17 10
(n) (1089) (1044) (682)

a Om een dagdeel vrij te zijn. 
b Een dagopvang of dagactiviteitencentrum waar de hulpbehoevende een of meer ochtenden of middagen per week naar toe gaat.  
 Selectie op mantelzorgers van zelfstandig wonende hulpbehoevenden. 
 
Bron: SCP (Mantelzorg ’01)

4.4  Determinanten van ondersteuning

De relatie tussen het gebruik van ondersteuning, de belasting van mantelzorgers, 
en andere kenmerken van mantelzorgers en hulp(behoevenden) staat centraal in 
deze paragraaf. We onderzoeken kenmerken die genoemd zijn in de literatuur over 
de belasting van helpers (Timmermans et al. 2001). Per type ondersteuning is een 
multivariate (logistische regressie)analyse uitgevoerd. In tabel 4.4 worden alle ken-
merken van mantelzorgers, geboden hulp en hulpbehoevenden gepresenteerd, die 
samenhangen met het gebruik van advies, oppas en dagopvang. Hierin worden de 
odds ratio’s (or) weergegeven. De or drukt de unieke samenhang uit tussen het 
gebruik van ondersteuning en de onderzochte factor. 
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Tabel 4.4  
Logistische regressieanalyses van het gebruik van ondersteuning door mantelzorgers, 2001 (in odds  
ratio’s (OR))

advies oppas dagopvanga

OR
signif i-
cantiec OR

signif i-
cantiec OR

signif i-
cantiec

kenmerken van de mantelzorger

belasting

 niet/nauwelijks (ref.) 1 1 1

 enigszins 1,91 ** 1,96 * 0,78 n.s.

 tamelijk/zeer zwaar of overbelast 3,01 ** 2,17 * 0,49 n.s.

geslacht (vrouwen) 0,92 n.s. 0,80 n.s. 0,59 n.s.

(een of meer) kind(eren) 0,89 n.s. 3,31 ** 0,79 n.s.

relatie met de hulpbehoevende

 partner (ref.) 1 1 1

 familie eerste graad 1,29 n.s. 0,90 n.s. 6,44 *

 overig 1,12 n.s. 0,94 n.s. 5,39 *

kenmerken van de hulp

gemiddeld aantal uren per week mantelzorg 1,00 n.s. 1,01 * 1,01 *

huishoudelijke hulp door mantelzorger 0,74 n.s. 0,81 n.s. 0,82 n.s.

persoonlijke verzorging door mantelzorger 1,47 * 1,33 n.s. 0,81 n.s.

begeleiding door mantelzorger 1,76 * 0,93 n.s. 0,83 n.s.

ook hulp van andere mantelzorgers 1,18 n.s. 1,14 n.s. 1,25 n.s.

ook hulp van de thuiszorg 2,32 ** 1,32 n.s. 3,57 **

intramurale opnameb 1,91 ** 0,90 n.s. 6,74 **

kenmerken van de hulpbehoevende

fysieke beperkingen 0,97 n.s. 1,18 n.s. 0,99 n.s.

geslacht (vrouwen) 0,78 * 0,93 n.s. 0,59 n.s.

leeftijd 1,10 n.s. 0,61 ** 0,99 n.s.

emotionele steun nodig 1,69 ** 1,48 n.s. 2,09 *

toezicht nodig 1,19 n.s. 1,33 n.s. 1,98 n.s.

(n) (871) (830) (517)
a Selectie op mantelzorgers van zelfstandig wonende hulpbehoevenden.  
b Bij de dagopvang gaat het alleen om tijdelijke opnamen. 
c ** : p < 0,01; * : p < 0,05; n.s.= niet signif icant. 
 
Bron: SCP (Mantelzorg ’01)

Van de reeks onderzochte kenmerken van mantelzorgers blijkt alleen de belasting 
samen te hangen met het gebruik van advies: de kans op gebruik is significant groter 
voor mantelzorgers die een hoge belasting ervaren. Dit resultaat komt overeen met 
de bivariate beschrijving uit tabel 4.3. De andere kenmerken hebben niet een derge-
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lijk effect. Dit betekent dat verschillen in het gebruik van dit type ondersteuning niet 
zijn toe te schrijven aan verschillen tussen mantelzorgers met en zonder kind(eren) 
en tussen mantelzorgers van partners en verzorgers van iemand die verder van hen 
afstaat.

Een aantal hulpkenmerken hangt wel significant samen met het gebruik van 
advies. Zo maken mantelzorgers die persoonlijke verzorging dan wel begeleiding 
bieden aan de hulpbehoevende, vaker gebruik van advies dan andere. Degenen bij 
wie ook thuiszorg aanwezig is of de hulpbehoevende (al dan niet tijdelijk) intramu-
raal is opgenomen, doen dat ook vaker dan verzorgers die zich niet in die situatie 
bevinden. 

Ten slotte zijn twee categorieën oververtegenwoordigd onder de gebruikers van 
advies: degenen die mannelijke hulpbehoevenden en die mensen met een behoefte 
aan emotionele steun verzorgen. Blijkbaar verlicht het ontvangen van advies de 
zorglast van helpers, in het bijzonder als er sprake is van persoonlijke verzorging, 
professionele hulp of een behoefte aan emotionele steun bij de hulpbehoevende.

Vooral mantelzorgers die tamelijk, zeer zwaar of overbelast zijn, maken gebruik 
van oppas (zie tabel 4.3 en 4.4). Daarnaast zijn mantelzorgers met een (of meer) 
kind(eren) relatief vaak te vinden onder de gebruikers. Dit resultaat kan niet het 
gevolg zijn van de samenhang met het geslacht van de mantelzorgers of hun belas-
ting; voor deze kenmerken is hier reeds gecorrigeerd. 

Van de hulpkenmerken is alleen de intensiteit van de geboden zorg van belang: 
hoe meer uren hulp per week, des te groter de kans dat mantelzorgers over een oppas 
beschikken. De oppas draagt dus bij aan de taakverlichting van helpers, speciaal 
waar intensief hulp wordt verleend. 

Ten slotte maken de mantelzorgers van een kind of jongvolwassene (na correctie 
voor allerlei kenmerken zoals fysieke beperkingen van de hulpbehoevende) naar 
verhouding vaak gebruik van een oppas.

De dagopvang bedient gedeeltelijk andere groepen, zo blijkt uit het rechtergedeelte 
van tabel 4.4. Het bezoek ervan door de hulpbehoevenden hangt niet samen met de 
belasting van mantelzorgers (zie ook tabel 4.3). Wel is er een verschil tussen mantel-
zorgers van partners, familieleden in de eerste graad en andere relaties: de verzor-
gers van mensen die verder van hen af staan, hebben vaker te maken met bezoeken 
aan de dagopvang (vergeleken met mensen die hun partner verzorgen). Deze uit-
komst duidt erop dat de draagkracht van helpende partners kan worden vergroot.

Verder zijn enkele hulpkenmerken van belang. De hulpbehoevenden van degenen 
die vele uren mantelzorg geven, maken vaker gebruik van dagopvang, evenals die 
van mantelzorgers die hulp bieden in combinatie met de thuiszorg, of aan mensen 
die in 2001 tijdelijk opgenomen zijn in een tehuis of wooninstelling. De hulpbehoe-
venden waar het hier om gaat, kunnen zich kennelijk niet redden zonder een breed 
netwerk van mantelzorg en professionele zorg. 
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Ten slotte maken mantelzorgers van personen met een behoefte aan emotionele 
steun vaker gebruik van de dagopvang, vergeleken met personen zonder een derge-
lijke hulpbehoefte.

Opmerkelijk bij alle modellen is de afwezigheid van een significant effect van fysieke 
beperkingen van de hulpbehoevenden op het gebruik. Kennelijk is het zo dat – nadat 
gecorrigeerd is voor allerlei kenmerken zoals de belasting van mantelzorgers, de 
intensiteit van de geboden hulp en andere gezondheidskenmerken van hulpbehoe-
venden – mantelzorgers van mensen met lichte en ernstige fysieke beperkingen even 
vaak ondersteuning hebben.

4.5  Redenen voor niet-gebruik

Waarom mantelzorgers geen gebruik maken van ondersteuning, is onduidelijk. Een 
belangrijke reden is vermoedelijk dat velen van hen de behoefte aan ondersteuning niet 
bij zichzelf onderkennen. Dit blijkt onder andere uit onderzoek van Van den Berg en 
zijn collega’s (Van den Berg et al. 2003). Zij lieten zien dat 60% van de mantelzorgers 
hun zorg niet zouden laten overnemen door iemand anders, ook niet als zij die persoon 
zelf zouden kunnen uitkiezen. Geen behoefte kan ook samenhangen met het feit dat 
zij zichzelf niet snel beschouwen als zorgvragers (Harding en Higginson 2001).

Een andere reden voor niet-gebruik is wellicht de onbekendheid. Zo lijkt het erop 
dat mantelzorgers niet altijd op de hoogte zijn van respijtzorgvoorzieningen in de 
buurt; daarnaast weten sommige professionals (zoals indicatieadviseurs) niet wat de 
hulp precies inhoudt (eiz 2003). De mantelzorgers van mensen met psychische pro-
blemen zijn vaak onbekend met het bestaan van familieverenigingen (Van den Akker 
en Van Poppel 2002). Vervolgens kan het zijn dat het aanbod onvoldoende toeganke-
lijk is. Hierbij is te denken aan kosten, vervoersproblemen, onhandige openingstij-
den of het niet aansluiten van het aanbod bij de wensen (Knapen 2002; Bank en Post 
1997). Psychologische drempels, zoals schuldgevoel en de wens om onafhankelijk te 
blijven, kunnen ten slotte ook het gebruik bemoeilijken (eiz 2003). De houding van 
de hulpbehoevende kan hierbij meespelen: een derde van de hulpbehoevenden (met 
mantelzorg) doet geen beroep op thuiszorg omdat hij of zij geen vreemden in huis 
wil (De Boer 2003b).

Welke redenen mantelzorgers opgeven voor het feit dat ze geen gebruik maken van 
ondersteuningsvormen, is te zien in tabel 4.5. Alleen de motieven van de niet-gebrui-
kers van advies en de oppas zijn bekend.
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Tabel 4.5  
Redenen niet-gebruika van advies en oppas door mantelzorgers, 2001 (in procenten)

reden niet-gebruik

geen 
behoefte

wel  
behoefte

wist 
niet van 
bestaan

wist niet hoe 
zulke hulp te 
verkrijgen 

andere 
reden (n)

advies

gesprek met professional over…

last van het helpen 74 26 35 17 53 (747)

zorgen over de hulpbehoevende 69 31 26 25 65 (638)

aanpak van de zorg 69 31 24 17 66 (660)

omgang met de hulpbehoevende 70 30 24 14 68 (665)

groepsgesprek 71 29 35 10 60 (886)

oppas 72 28 12 7 83 (728)
a Bij degenen met een behoefte aan ondersteuning tellen de percentages horizontaal niet op tot 100% omdat meerdere redenen  
 konden worden opgegeven.  
 
Bron: SCP (Mantelzorg ’01)

Onder de niet-gebruikers heeft meer dan twee derde geen behoefte aan advies. Aan 
een gesprek over de last van het helpen heeft men het minst vaak behoefte (74%) en 
aan gesprekken met professionele hulpverleners over de zorgen over de hulpbehoe-
venden en de aanpak van het helpen het meest (69%).

Van de niet-gebruikers met een behoefte aan advies meldt een deel dat ze niet 
wisten hoe de hulp te verkrijgen was. Afhankelijk van het type advies geeft tussen de 
25% (zorgen over hulpbehoevende) en 10% (groepsgesprek) van de mantelzorgers 
deze reden op voor niet-gebruik. Ook speelt onbekendheid met de mogelijkheid om 
advies te krijgen een belangrijke rol (24-35%).

Driekwart van de mantelzorgers die geen gebruik maken van een oppas, heeft 
hier geen behoefte aan (72%). Bij de niet-gebruikers die hieraan wel behoefte 
hebben, valt op dat zij vaak wel bekend zijn met de term ‘oppas’ (vergeleken met 
advies); ook weten ze hoe deze ondersteuning te krijgen is.

Meer dan de helft van de mantelzorgers die geen gebruik maken van advies maar 
daar wel behoefte aan hebben, geeft ‘andere redenen’ op. Bij de oppas ligt dit percen-
tage nog hoger, 83%. Welke dat dan zijn, is onbekend.

4.6  Conclusies

Beleidsmakers hechten groot belang aan het verminderen van de belasting van mantel-
zorgers. Om deze reden zijn allerlei vormen van ondersteuning in het leven geroepen.
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In 2001 meldt een kwart van de mantelzorgers dat zij tamelijk zwaar, zeer zwaar dan 
wel overbelast zijn. Ongeveer 7% voelt zich zeer zwaar of overbelast; dit zijn ongeveer 
260.000 personen. 

Een derde van de mantelzorgers maakt gebruik van advies; 17% heeft een oppas 
en bij 10% maakt de hulpbehoevende gebruik van dagopvang. Mantelzorgers met een 
hoge belasting zijn oververtegenwoordigd onder de gebruikers van advies en oppas. 
Bij dagopvang is dit niet het geval: de hulpbehoevenden van belaste en niet-belaste 
mantelzorgers maken er even vaak gebruik van. Dit laatste resultaat is opmerkelijk 
gegeven het beleid dat gericht is op het verlichten van de situatie van mantelzorgers. 
Zo bezien komen advies en oppas wel, maar dagopvang lang niet altijd terecht bij 
degenen die de meeste steun nodig hebben. 

Onduidelijk blijft hoe deze uitkomst geïnterpreteerd moet worden. Een mogelijke 
verklaring is het motief dat achter het gebruik van ondersteuning schuilgaat. Zo 
gaan hulpbehoevenden onder andere voor de gezelligheid of therapeutische activitei-
ten naar de dagopvang; dat hun mantelzorgers op dat moment vrijaf hebben, is een 
neveneffect.5 Het gebruik van advies en oppas wordt vermoedelijk vooral ‘getriggerd’ 
door de hoge belasting van mantelzorgers. Leveranciers van advies en oppas zien 
mantelzorgers waarschijnlijk (ook) als cliënt en houden rekening met hun wensen 
en behoeften. Een alternatieve verklaring voor de niet-significante relatie tussen 
belasting en dagopvang is dat zonder de dagopvang de belasting van de betrokkenen 
nog veel hoger was geweest.

Andere factoren die samenhangen met het gebruik van ondersteuning, zijn: het 
aantal uren mantelzorg dat men biedt per week, en het geven van hulp bij de per-
soonlijke verzorging en/of begeleiding. Dit strookt met onderzoek naar de determi-
nanten van de belasting van mantelzorgers (Timmermans et al. 2001). Hieruit kan 
worden afgeleid dat de ondersteuningvormen advies, oppas en dagopvang bijdragen 
aan de taakverlichting van informele helpers.

Opvallend zijn verder de uitkomsten met betrekking tot aanwezigheid van thuis-
zorg en het gebruik van ondersteuning door mantelzorgers: beide voorzieningen 
komen heel vaak tegelijkertijd voor. Het is vermoedelijk zo dat thuiszorgorganisa-
ties zelf ondersteuning aanbieden of dat mantelzorgers naar dergelijke faciliteiten 
worden doorverwezen. Tevens is de koppeling met intramurale opname opmerkelijk: 
als de hulpbehoevende (al dan niet tijdelijk) is opgenomen in een tehuis, rapporte-
ren mantelzorgers herhaaldelijk bezoeken aan de dagopvang en maakt men vaak 
gebruik van advies. Dit resultaat laat zien dat als mensen eenmaal de stap gezet 
hebben om hulp te zoeken, de nood hoog is; er is dan sprake van een gecumuleerd 
gebruik van ondersteuning en professionele zorg.

De sociale afstand tussen mantelzorger en hulpbehoevende hangt niet samen met 
het gebruik van ondersteuning. Een uitzondering vormt de dagopvang: degenen die 
hun partners verzorgen, rapporteren relatief weinig bezoeken aan de dagopvang, 
vergeleken met personen die iemand helpen die verder van hen afstaat. Het is ondui-
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delijk waardoor dit komt; het lijkt erop dat partners minder gemakkelijk deze hulp 
inroepen. Mogelijk is er bij deze groep mantelzorgers sprake van een zeker isole-
ment. De draagkracht van helpende partners kan worden vergroot door hen kennis 
te laten maken met de mogelijkheden van dagopvang of andere ondersteuningvor-
men zoals zorgverlof.

Niet de ernst van de fysieke beperkingen van hulpbehoevenden, maar hun behoefte 
aan emotionele steun en hun leeftijd bepalen (mede) het gebruik van ondersteuning. 
Zo maken mantelzorgers die iemand verzorgen met een behoefte aan emotionele 
steun, vaker gebruik van advies dan de verzorgers van iemand die die behoefte niet 
heeft; ook bezoeken deze hulpbehoevenden relatief vaak de dagopvang. De oppas 
wordt juist relatief vaak ingezet voor kinderen of jongvolwassenen en, gelet op de 
(niet-significante) scores bij emotionele steun en toezicht, mogelijk ook voor perso-
nen met verstandelijke beperkingen of psychische problemen. Informatie over dit 
type gezondheidsproblemen ontbreekt echter in het onderzoeksbestand. Het ver-
dient daarom aanbeveling om in vervolgonderzoek naast fysieke ook verstandelijke 
beperkingen en psychische problemen in relatie tot het gebruik van ondersteuning te 
betrekken.

Onderzoekers wijzen erop dat er allerlei drempels zijn om daadwerkelijk ondersteu-
ning in te schakelen (Bakker en Morée 2003; Harding en Higginson 2001; eiz 2003). 
Dit idee vindt hier bevestiging. Niet-gebruikers met een behoefte aan ondersteuning 
noemen vaak onbekendheid met ondersteuning of concrete ondersteunende voor-
zieningen; dit is vooral het geval bij advies. De term ‘oppas’ is bij de onderzochte 
mantelzorgers kennelijk beter ingeburgerd. Verder geeft meer dan een op de tien 
mantelzorgers aan dat de gebrekkige toegang tot advies heeft meegespeeld bij hun 
niet-gebruik; zij wisten niet hoe ze deze ondersteuning konden krijgen. Deze bevin-
dingen duiden erop dat aan de beschikbaarheid van ondersteunende voorzieningen 
veel meer ruchtbaarheid dient te worden gegeven. Omdat bleek dat mensen met 
ondersteuning ook vaak op een andere wijze met professionele hulp (thuiszorg of 
intramurale opname) in aanraking zijn gekomen, hebben indicatieadviseurs, huis-
artsen en ouderenadviseurs hierin een essentiële rol. Deze professionals kunnen 
mantelzorgers attent maken op het aanbod.

De helpers met een behoefte aan ondersteuning hebben vaak ‘andere redenen’ 
opgegeven voor hun niet-gebruik. Vooral onder degenen die een dagdeel vrij wensen, 
is deze reden heel populair. Onbekend is wat zij hieronder verstaan hebben. Uit de 
beschreven literatuur blijkt dat het kan gaan om psychologische drempels zoals 
schuldgevoel en bezorgdheid om de hulpbehoevende, maar ook om te grote gezond-
heidsproblemen bij de hulpbehoevende, verlies aan privacy en de moeite die men 
moet doen om de gewenste ondersteuning te regelen. Er is nader onderzoek nodig 
naar de drempels bij mantelzorgers en hulpbehoevenden, die het gebruik van onder-
steuning tegenhouden.
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De cijfers uit deze bijdrage hebben betrekking op de situatie in 2001 toen mantelzor-
gers formeel niet geïndiceerd konden worden voor ondersteuning. Sinds 1 april 2003 
is die mogelijkheid er wel en kunnen mantelzorgers ondersteuning krijgen via de 
functie ‘ondersteunende begeleiding’. Hoe dit precies in de praktijk ingevuld wordt, 
is onbekend; duidelijk is wel dat het nieuwe systeem een belangrijk instrument kan 
zijn om de (over)belasting van mantelzorgers te verminderen of te voorkomen. Met 
de introductie van het Werkdocument Gebruikelijke Zorg zijn de indicatiecriteria 
voor huishoudelijke zorg aangescherpt. Als gevolg hiervan is het aantal indicaties 
voor enkelvoudige huishoudelijke hulp sterk afgenomen (Wolffensperger et al. 
2004). Dit betekent dat er vermoedelijk al vaker dan voorheen een beroep wordt 
gedaan op mantelzorgers.

In 2006 zal de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) van kracht worden. 
Deze wet biedt gemeenten de mogelijkheid om voor mantelzorgers nieuwe vormen 
van ondersteuning te ontwikkelen. Er zijn nog vele potentiële gebruikers, zo blijkt 
uit dit hoofdstuk, en vooral de bekendheid en toegankelijkheid is voor verbetering 
vatbaar. 

In dit hoofdstuk stond het feitelijk gebruik van advies, dagopvang en oppas centraal 
en de vraag of deze voorzieningen vooral terechtkomen bij belaste helpers. Er zijn 
uiteraard ook andere ondersteuningsvormen denkbaar zoals zorgverlof. Over dit 
laatste onderwerp zijn uitgebreide studies verschenen (Timmermans et al. 2001; Van 
Luijn en Keuzenkamp 2004). Daarnaast zijn er potentieel ondersteunende maatre-
gelen mogelijk zoals het verdelen van de zorgtaken. Dit is een optie in gezinnen met 
meerdere kinderen die de zorg dragen voor hun hulpbehoevende ouder(s). In hoe-
verre er binnen families sprake is van samenwerking of taakverdeling is het onder-
werp van het volgende hoofdstuk. 
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Noten 

1  Een deel van deze bijdrage is gepubliceerd in tsg (Tijdschrift voor Gezondheidswetenschap-
pen), jaargang 82, nummer 4, 2004, p. 250-257. Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum 
bv (zie De Boer et al. 2004).

2  Morée en haar collega’s (2002) bieden een volledig overzicht van de diensten ter onder-
steuning van mantelzorgers. In deze bijdrage komt een beperkt aantal aan bod, zo ont-
breken bijvoorbeeld de logeeropvang, financiële compensatieregelingen en zorgverlof.

3  De exacte formulering van de vraag is: ‘Sommige mensen voelen zich erg belast door 
de mantelzorg voor een hulpbehoevende, voor andere mensen geldt dit minder. Alles 
bijeengenomen, hoe belast voelde u zich het afgelopen jaar toen u mantelzorg gaf ? Niet 
of nauwelijks belast, enigszins belast, tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast, overbe-
last.’

4  Helaas kunnen we geen schatting geven van het aantal gebruikers van dagopvang in 
Nederland. De cijfers hebben namelijk betrekking op aantallen mantelzorgers en die 
zijn lastig te vertalen in aantallen hulpgevallen en dus gebruikers van voorzieningen. 
Dat komt doordat bij de hulp aan één persoon vaak meer mantelzorgers zijn betrokken 
en een aantal mantelzorgers in een jaar tijd meerdere hulpbehoevenden helpt.

5  Andere voorbeelden van respijt voor mantelzorgers als nevendoel zijn: intensieve thuis-
zorg voor terminale cliënten en de mogelijkheid tot zorgsparen in de thuiszorg (Morée 
en Visser 2004). In het laatste geval benut men het aantal uren waarvoor men geïndi-
ceerd is, niet gelijk; mantelzorgers kunnen ervoor kiezen op sommige momenten meer 
te zorgen waardoor de uitgespaarde uren op andere tijden kunnen worden ingezet. 
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5  Delen in de zorg: de rol van broers en zussen in de 
zorg van kinderen voor hun ouders

Marjolein Broese van Groenou (lasa, Vrije Universiteit) 

5.1  Inleiding

De taakverdeling tussen kinderen is onderdeel van het tweede thema van deze 
rapportage. In eerdere hoofdstukken zijn de veranderingen in de informele zorg 
uitgewerkt, zowel in het verleden (hoofdstuk 2) als in de toekomst (hoofdstuk 3). 
In hoofdstuk 4 is onderzocht in hoeverre ondersteunende voorzieningen ten goede 
komen aan zwaar belaste informele helpers. Hier staat een andere oplossing voor 
een hoge belasting centraal: verdeling van de zorgtaken tussen kinderen.

Kinderen zijn, naast de partner, de belangrijkste bron van informele zorg voor de 
ouders. Bij alleenstaande zorgbehoevende ouderen, en bij ouderen van wie de part-
ner zelf ook zorg nodig heeft, fungeren doorgaans de kinderen als de primaire 
zorgverlener. We weten inmiddels uit de literatuur dat een dochter die nabij woont en 
daarvoor tijd weet vrij te maken naast de taken voor het eigen gezin, deze rol meestal 
op zich neemt(Dwyer en Coward 1991; Dautzenberg et al. 1996). In veel onderzoek op 
dit gebied gaat de aandacht uit naar deze zorgverlener en wordt er weinig aandacht 
besteed aan wat de andere kinderen in het gezin doen. Kwalitatieve studies uit het 
begin van de jaren negentig lieten echter al zien dat meerdere kinderen in het gezin 
de zorgverlening voor hun ouders vaak delen(Finch en Mason 1990). Meer recentelijk 
is aangetoond dat veel primaire zorgverleners worden bijgestaan door anderen zoals 
broers en zussen die meehelpen in de zorg voor oude ouders (De Boer et al. 2003). 

Het is niet verwonderlijk dat informele helpers hun zorggedrag afstemmen met 
hun broers en/of zussen. Een verdeling van de taken tussen kinderen is nodig om 
langdurige zorg voor ouders te kunnen volhouden en overbelasting tegen te gaan. 
Omdat verwacht wordt dat de druk op de informele zorg in de komende jaren alleen 
maar zal toenemen, en volwassen kinderen zich gedurende vele jaren met de zorg 
voor ouders geconfronteerd zullen zien, is het van belang inzicht te krijgen in de 
interacties tussen kinderen onderling en in hun oplossingen voor het gezamenlijk 
verzorgen van hun oude vader of moeder. Onderzoek naar informele zorg bij ouderen 
moet dan ook, naast aandacht schenken aan de primaire mantelzorger, de blik rich-
ten op hoe volwassen kinderen samenwerken in de zorg. 

In een deelstudie van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (lasa) zijn in 2000 
gegevens verzameld over de zorgverlening door volwassen kinderen aan hun ouders. 
Om een indruk te krijgen van hoe broers en zussen de taken verdelen, is bij 228 zorg-
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behoevende ouderen informatie verzameld over de zorgactiviteiten van al hun kinde-
ren (zie de bijlage bij dit hoofdstuk voor een beschrijving van de opzet, bijlage A voor 
de lasa-opzet en bijlage B voor de vraagformulering). Criteria voor de selectie van de 
ouderen zijn gezondheidsproblemen in termen van functionele beperkingen, chro-
nische aandoeningen en informele dan wel professionele zorg. Verder zijn alleen 
ouders met minstens twee kinderen onder de loep genomen. 

Met behulp van deze gegevens kan op het niveau van de oudere onderzocht worden 
hoe gezinnen verschillen in de taakverdeling van kinderen. Dit hoofdstuk geeft een 
antwoord op de vraag: Welke ouders krijgen zorg van een of meerdere kinderen en 
hoe verdelen deze dan de taken? Vervolgens komt op kindniveau de kwestie aan de 
orde waarom het ene kind veel vaker zorg verleent dan het andere. Hierbij luidt de 
vraag: Welke kenmerken van het kind, het gezin en de ouder bepalen de intensiteit 
van het zorgen door het individuele kind. Informele zorg is in dit hoofdstuk opgevat 
als hulp bij huishoudelijke taken.

In paragraaf 5.2 staat de literatuur centraal. De aandacht gaat uit naar de argumenten 
die een rol kunnen spelen bij de keuze van een kind om zorg te verlenen. Paragraaf 5.3 
is gereserveerd voor het perspectief van de ouders: wie van de ouders ontvangt zorg 
van een of meerdere kinderen. In de volgende paragraaf (5.4) wordt de taakverdeling 
vanuit het gezichtspunt van de kinderen beschreven: hoe het komt dat de een meer 
zorg geeft dan de ander. Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting van de resulta-
ten en een conclusie.

5.2  Literatuur: determinanten van informelezorgverlening

Als blijkt dat de ouder zorg nodig heeft, zal elk kind in het gezin de afweging maken 
al dan niet bij te springen in het verlenen van de zorg. We gaan ervan uit dat deze 
keuze is gebaseerd op vier soorten argumenten (zie figuur 5.1). Ten eerste is dat het 
type zorg en de intensiteit van zorg die de ouder nodig heeft. Zonder zorgbehoefte is 
er immers geen noodzaak voor kinderen een keuze te maken. De gezondheidspro-
blemen van de ouder, en in het bijzonder de fysieke en cognitieve vermogens, zijn 
bepalend voor het type en de intensiteit van de benodigde zorg (Soldo et al. 1990).

Een tweede argument is of er andere mensen in de buurt zijn, die de nodige zorg 
kunnen verlenen. Bekend is dat alleenstaande ouderen veel vaker zorg krijgen van 
hun kinderen dan ouderen die nog een partner hebben die zelf in staat is hulp te 
bieden (Barrett en Lynch 1999). De noodzaak voor kinderen om te zorgen is eveneens 
geringer als de ouder zorg krijgt van beroepskrachten, afkomstig van de thuiszorg 
dan wel van de particuliere sector. Ook de beschikbaarheid van andere broers en 
zussen speelt mee in de keuze. Rationeel beredeneerd moet het in een groot gezin 
gemakkelijker zijn voor een kind om niet te hoeven zorgen, er zijn dan voldoende 
andere broers en zussen die de klus kunnen klaren (Wolf et al.1997). Echter, het 
zou kunnen dat de zorg door broers en zussen dwingend werkt, in de zin dat een 
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kind zich eerder verplicht voelt om te helpen als de andere dat ook doen. Of, minder 
negatief gesteld, dat er binnen het gezin de norm van samenwerking heerst en niet 
van concurrentie. De samenstelling van het gezin, hoeveel broers en zussen er zijn, 
zal daar mede bepalend in zijn; dochters zorgen vaker dan zoons, dus naarmate 
het gezin uit meer dochters bestaat, is de kans geringer dat andere kinderen, vooral 
zoons, helpen (Matthews 1995).

Figuur 5.1 
Argumenten van volwassen kinderen om al dan niet zorg te verlenen aan een hulpbehoevende ouder

1. wat is nodig: 
 zorgbehoefte van vader/moeder

4. wat kan ik: 
 gezin, werk, reisafstand, band met ouder

2. wat doen anderen: 
 partner van ouder, 
 formele of particuliere hulp, 
 broers en zussen

3. wat verwacht mijn vader/moeder?

zorg voor ouder

Het derde argument betreft de verwachtingen van de ouder zelf. Naarmate kinde-
ren zich verplicht voelen tot zorgverlening, leveren ze meer zorg aan hun ouders 
(Campbell en Martin-Matthews 2003). Er is niet zoveel bekend over de relatie tussen 
de verwachtingen van de ouder en de zorgverlening door kinderen, maar het is aan-
nemelijk dat hogere verwachtingen, al dan niet geëxpliciteerd, zullen bijdragen tot 
meer zorgverlening.

In het vierde argument gaat het om de mogelijkheid van het kind zelf. Individuele 
kenmerken als sekse, leeftijd, partnerstatus, werkstatus en de zorg voor jonge kin-
deren, bevorderen of beperken de intensiteit van zorgverlening (Dwyer en Coward 
1991). Het is gebleken dat dochters, niet-gehuwden, en degenen zonder gezin en/of 
zonder werk naar verhouding vaak zorg verlenen. Ook geografische nabijheid en 
regelmatig contact met de ouders (als indicatie van een goede band tussen ouder en 
kind) vergroten de kans dat een kind zorg zal verlenen in tijden dat het nodig is. 
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5.3  Verdeling van de zorg voor de ouder

Kenmerken van de ouder en van het gezin (de gezondheid, verwachtingen, beschik-
baarheid van andere zorgverleners, gezinsomvang en -samenstelling) zouden voor 
alle kinderen de beslissing al dan niet zorg te verlenen op dezelfde wijze moeten 
beïnvloeden en zullen vooral bepalen of en hoeveel kinderen hulp bieden. 

Gebaseerd op de intensiteit van de zorg geleverd door alle kinderen in het gezin, 
zijn kinderen onderscheiden in primaire zorgverlener (doet het meest van alle kin-
deren), secundaire zorgverlener (verleent wel zorg maar niet zoveel als de primaire), 
de ‘gelijke’ zorgverlener (verleent evenveel zorg als zijn broers/zussen), en geen 
zorgverlener. Op gezinsniveau leidt dit tot vier typen van zorgverlening: 1) er is één, 
primaire, zorgverlener, 2) er is een primaire zorgverlener en ten minste een van de 
andere kinderen is een secundaire zorgverlener, 3) de kinderen verlenen in gelijke 
mate zorg, 4) geen van de kinderen verleent zorg. In tabel 5.1 staan de kenmerken 
van ouders en gezin uitgesplitst voor deze vier typen.

Ongeveer een vijfde van de ouderen (22%) ontvangt geen hulp van zijn of haar kinde-
ren (tabel 5.1, tweede kolom). In vergelijking met de andere ouders, betreft het hier 
vooral relatief jonge ouderen en ouderen met een partner. Deze groep heeft ook de 
minste functionele beperkingen en slechts 10% ontvangt hulp van de thuiszorg en 
45% van een particuliere bron; in veel gevallen gaat het om hulp in de huishouding. 
De zorgbehoefte van deze ouderen is laag en er zijn voldoende andere hulpbronnen 
aanwezig zijn, zodat het voor de kinderen niet nodig is om in te springen.

Ongeveer 18% (n = 40) ontvangt zorg van slechts één van de kinderen, die daarmee 
als primaire zorgverlener aangeduid kan worden. In 37% van de gezinnen heeft de 
primaire zorgverlener hulp van ten minste een van de broers en/of zussen, en in 23% 
hebben de kinderen de zorgverlening gelijk verdeeld. De verschillen tussen deze 
typen gezinnen zijn niet echt groot, maar enkele tendensen vallen op. Zo is de ouder 
in het gezin met primaire en secundaire zorgverleners wat vaker alleenstaand en 
heeft meer functionele beperkingen. Er zijn meer kinderen in dit type gezin (gemid-
deld 4,8) dan in het gezin met alleen een primaire zorgverlener (3,2), dus er zijn meer 
kinderen beschikbaar om als secundaire zorgverlener op te treden. Opvallend is dat 
in het gezin met de gelijk verdeelde zorgverlening vaker ook professionele thuiszorg 
en particuliere zorg aanwezig zijn en de voorkeur voor informele zorg iets lager lijkt 
te liggen, dan in de gezinnen met een primaire zorgverlener of primaire en secun-
daire zorgverleners. Vooral in het gezin met een primaire zorgverlener onder de 
kinderen heeft de ouder relatief weinig hulp uit andere bronnen en een relatief sterke 
voorkeur voor informele zorg. 
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Tabel 5.1  
Kenmerken van zorgbehoevende ouder(s) naar vier typen zorgverdeling in hun gezinnen, 2000  
(in procenten en gemiddelden)

geen 
zorg door 
kinderen

primaire 
zorgver-
lener

primaire en 
secundaire 
zorgverle-
ners

gelijke zorg-
verlening totaal

signif i-
cantieb

aandeel 22 18 37 23 100

moeder 53 68 68 64 64 n.s.

gemiddelde leeftijd 73,2 74,3 78,3 78,2 76,4 *

partner aanwezig 86 52 39 48 50 *

aantal functionele beperkingen 2,5 3,1 3,7 3,1 3,2 *

aantal chronische ziekten 2,1 2,4 2,3 2,3 2,3 n.s.

thuiszorg aanwezig 10 20 34 40 27 *

particuliere zorg aanwezig 45 20 25 29 27 *

voorkeur voor informele zorga 9,4 10,1 9,7 9,4 9,6 *

aantal kinderen 3,5 3,2 4,8 3,4 3,9 *

(n) (51) (40) (85) (52) (228)

a Hoe hoger de score des te sterker de voorkeur voor informele zorg.  
b * als p < 0,05, anders n.s.= niet signif icant. 
 
Bron: VU (LASA’00)

De resultaten suggereren dat de zorgbehoefte in het gezin met veel zorgverlenende 
kinderen groter is, de ouder vaker alleen staat en dat er dankzij de gezinsgrootte 
meer zorgpotentieel bij de kinderen beschikbaar is, dan in andere gezinnen. Oude-
ren die de voorkeur geven aan informele zorg, lijken ook daadwerkelijk meer hulp 
van de kinderen en minder hulp van professionele zorgverleners te krijgen. 

Figuur 5.2 laat zien of de samenstelling van het gezin – alleen zoons, alleen doch-
ters, zowel zoons als dochters – effect heeft op de zorgverdeling. De zorg van even-
tuele schoondochters blijft buiten beschouwing. Uit de figuur blijkt dat ouderen met 
alleen zoons naar verhouding vaak geen zorg van deze kinderen krijgen, dan wel dat 
deze zoons de zorg gelijk verdelen. Ouders met alleen dochters, daarentegen, hebben 
veel vaker een gezin waarin een van deze dochters als primaire verzorgster optreedt, 
zonder dat haar zus(sen) haar daarin bijstaat(n). Ouders met zowel zoons als doch-
ters krijgen relatief vaak van meerdere kinderen hulp, waarbij een van hen dan als 
primaire zorgverlener optreedt. 

Hierbij dient opgemerkt dat de samengestelde gezinnen gemiddeld twee keer 
zo groot zijn als de gezinnen met alleen zoons of alleen dochters (vier kinderen 
versus twee kinderen in de gezinnen met zoons of dochters). Het is niet direct 
duidelijk waarom de dochters in de kleine gezinnen minder vaak samenwerken. 
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Het is mogelijk dat dochters deze hulp minder snel als ‘zorg’ betitelen en het als 
vanzelfsprekende hulp zien, die niet zonodig met anderen gedeeld hoeft te worden. 
Vanuit dit perspectief doen vrouwen minder snel een beroep op anderen, ook niet 
op hun zussen. Zoons in kleine gezinnen werken wellicht vaker samen omdat geen 
van hen zich direct geroepen voelt om zorg te verlenen en zij in de gaten houden of 
hun broer(s) ook tijd hieraan spenderen. In ieder geval blijkt de samenstelling en 
de omvang van het gezin van grote betekenis te zijn voor de taakverdeling tussen de 
kinderen en voor het aantal kinderen dat zorg verleent. 

Figuur 5.2 
Verdeling van de vier zorgtypen naar geslachtssamenstelling van het gezin van de ouder, 2000 (228 ouders; 
in procenten)

Bron: VU (LASA’00)
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5.4  Wie van de kinderen verleent vaker en/of meer zorg, dan de andere?

Een relatief klein deel van de kinderen (15%) is als primaire zorgverlener aan te 
merken (tabel 5.2). Van deze 125 kinderen verlenen er 40 deze zorg zonder hulp van 
broers en/of zussen (niet in tabel). Bijna een kwart verleent hulp als secundaire zorg-
verlener en een vijfde doet dit in gelijke mate als de broers en/of zussen. De primaire 
zorgverlener biedt gemiddeld genomen ongeveer twee keer zo vaak (of bij meerdere 
taken) zorg aan de ouder in vergelijking met de secundaire zorgverlener, terwijl de 
kinderen die de zorg gelijk verdelen met hun broers en/of zussen, het minst intensief 
helpen. Een groot deel van de kinderen (42%) verleent helemaal geen zorg aan de 
ouder, dit betreft zowel kinderen van wie de broers en/of zussen wel zorg verlenen 
(22%), als kinderen uit gezinnen waarin niemand zorg verleent (20%). 



67Delen in de zorg: de rol van broers en zussen in de zorg van kinderen voor hun ouders

Tabel 5.2  
Verdeling en frequentie van de zorg naar type zorgverlener, 2000 (897 kinderen; verticaal gepercenteerd 
en gemiddelde frequentiea)

% frequentie

primaire zorgverlener 15 5,9

secundaire zorgverlener 24 2,9

gelijke zorgverlener 20 2,2

geen zorgverlener 42 0

totaal 100 1,9
a De frequentie is vastgesteld op basis van het aantal huishoudelijke taken waarmee kinderen helpen en hoe vaak die taken  
 worden verricht (range 0-15). 
 
Bron: VU (LASA’00)

Om inzicht te krijgen in welke kenmerken van het kind, het gezin en de ouder nu 
bepalen wie van de kinderen het meest frequent zorg verleent, hebben we een multi-
level lineaire regressieanalyse uitgevoerd. De gegevens over de ouders en de zorg van 
broers en zussen zijn voor meerdere kinderen in het gezin in de analyse opgenomen, 
met als gevolg dat de waarnemingen niet onafhankelijk van elkaar zijn. In een mul-
tilevelanalyse houden we rekening met zowel de variantie op het niveau van het kind 
(de kindkenmerken) als op het niveau van de ouders (de kenmerken van de ouders en 
het gezin), en kunnen we toch een betrouwbare indicatie krijgen van wat nu de fre-
quentie van zorgverlening door het individuele kind bepaalt. 
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Tabel 5.3  
Frequentie van de zorgverleninga door het individuele kind naar kenmerken van het kind, de ouder en het 
gezin: resultaten van een multilevel lineaire regressieanalyse, 2000 (897 kinderen en 228 ouders, in B en 
t-waarden)

B t signif icantieb

kindkenmerken

sekse (0 = zoon/1 = dochter) 0,50 2,97 ***

partner (nee, ja) –0,14 0,71 n.s.

gezinsstatus 

geen kinderen 0,20 0,95 n.s.

jongste kind < 12 jaar –0,23 1,14 n.s.

jongste kind 12-18 jaar –0,36 1,58 n.s.

jongste kind > 18 jaar (ref. cat.) n.s.

betaald werk buitenshuis ( < 28 uur, C 28 uur) –0,03 0,34 n.s.

reistijd (in minuten) –0,001 1,96 *

contactfrequentie (1 = nooit, 8 = elke dag) 0,60 12,00 ***

ouderkenmerken

sekse (0 = vader/1 = moeder) 0,17 0,85 n.s.

partner (0 = nee/1 = ja) –0,23 1,31 n.s.

aantal functionele beperkingen (0-6) 0,23 4,19 ***

aantal chronische ziekten (0-7) 0,06 0,72 n.s.

thuiszorg aanwezig (0 = nee/1 = ja) 0,18 0,82 n.s.

particuliere zorg aanwezig (0 = nee/1 = ja) 0,11 0,53 n.s.

zorgverwachtingen (3-15) 0,07 2,45 ***

gezinskenmerken

aantal helpende broers (0-7) 0,31 5,40 ***
aantal helpende zussen (0-8) 0,32 5,51 ***

a De frequentie is vastgesteld op basis van het aantal huishoudelijke taken waarmee kinderen helpen en hoe vaak die taken  
 worden verricht (range 0-15). 
b *** : p < 0,001 ; ** : p < 0,01 ; * : p < 0,05 ; n.s.= niet signif icant.  
 
Bron: VU (LASA’00)

De resultaten in tabel 5.3 wijzen uit dat de kenmerken van het kind voor een aan-
merkelijk deel bepalen hoeveel zorg het individuele kind verleent. Het zijn vooral 
de dochters die dichtbij wonen en verhoudingsgewijs vaak contact hebben met hun 
vader of moeder, die relatief vaak zorg verlenen. In hoofdstuk 7 gaan we dieper in op 
de relatie reisafstand en zorg; daar onderzoeken we of deze uitkomst ook geldig is 
voor hulp door anderen dan kinderen.

Het hebben van een partner, werk en/of kinderen blijkt niet van belang te zijn als 
ook met de andere kenmerken rekening wordt gehouden. De frequentie van contact 
heeft een relatief grote invloed. Dit is te begrijpen vanuit het feit dat hulp bij huishou-
delijke taken contact vereist, maar een goede band tussen ouder en kind (geïndiceerd 



69Delen in de zorg: de rol van broers en zussen in de zorg van kinderen voor hun ouders

door regelmatig contact) zou de kans op zorgverlening ook kunnen vergroten, zoals 
in het theoretische model (zie figuur 5.1) werd aangenomen. Aangezien het hier 
cross-sectionele gegevens betreft, is er geen uitspraak te doen over de causaliteit van 
dit verband. Dit betekent dat onduidelijk is of regelmatig contact leidt tot informele 
zorg, of dat de hulp tot een hechtere band leidt. Als contactfrequentie uit de analy-
ses wordt gelaten, veranderen de coëfficiënten van de andere determinanten echter 
niet noemenswaardig. Dit geeft aan dat contactfrequentie in ieder geval een unieke 
bijdrage levert aan de frequentie van zorgverlening, hoe de causaliteit in deze ook 
verloopt. 

Van de onderzochte ouderkenmerken blijken vooral de mate van functionele beper-
king en de hoge verwachtingen ten aanzien van kinderen een positieve bijdrage te 
leveren aan de zorgfrequentie van het kind. Het ontberen van een partner lijkt ook 
van belang, maar haalt het vereiste statistisch significantieniveau van 5% niet. De 
overige ouderkenmerken spelen geen rol van betekenis. 

Als gezinskenmerken zijn, in plaats van gezinsgrootte, het aantal helpende broers en 
het aantal helpende zussen opgenomen. De achterliggende gedachte hierbij was dat 
niet zozeer de aanwezigheid van anderen, maar juist het feit dat zij (in het bijzonder 
zussen) zorg verlenen van belang is voor de inzet van het kind. Als broers en zussen 
al hulp geven, is immers de noodzaak kleiner om dat zelf ook te doen. De resulta-
ten wijzen echter duidelijk op een sterke samenwerking tussen kinderen: hoe meer 
broers en hoe meer zussen helpen, hoe groter de kans dat het individuele kind zelf 
vaker en/of bij meer taken hulp verleent. 

In figuur 5.3 wordt dit nog eens in beeld gebracht. Deze figuur laat zien dat de fre-
quentie van zorg door het individuele kind toeneemt naarmate er meer broers en/of 
zussen zorg verlenen. Opgemerkt moet worden dat de frequentie niet op nul begint: 
als geen van de broers of zussen zorg verleent zal, gemiddeld genomen, een kind in 
ieder geval in beperkte mate zorg bieden. Als er dan een of twee broers of zussen ook 
de helpende hand bieden, neemt de frequentie van de zorg van het kind nog toe. Aan 
de toename zit wel een maximum; een kind verleent niet meer zorg als er, bijvoor-
beeld, vijf broers of zussen zorg verlenen dan wanneer ‘slechts’drie dat doen. 
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Figuur 5.3 
Frequentiea van de zorg naar het aantal zorgverlenende broers en/of zussen, 2000 (897 kinderen)

a De frequentie is vastgesteld op basis van het aantal huishoudelijke taken waarmee kinderen helpen en 
 hoe vaak zij die taken verrichten.

Bron: VU (LASA’00)
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5.5  Conclusies

Dit hoofdstuk had tot doel meer inzicht te geven in de verdeling van zorgtaken door 
volwassen kinderen van hulpbehoevende ouders. Hiertoe zijn gegevens vermeld van 
een onderzoek naar de hulp bij huishoudelijke taken aan ouders met ten minste twee 
kinderen. 

Volwassen kinderen blijken vaak samen te werken in de zorgverlening aan hun 
oude vader of moeder. In 60% van de gezinnen in dit onderzoek verdelen de kinderen 
de taken, waarbij zij in ongeveer de helft van de gevallen de taken gelijk verdelen, ter-
wijl in de andere helft het kind met de primaire zorgtaak bijgestaan wordt door een 
of meerdere broers en/of zussen. Van alle kinderen die zorg verlenen (n = 521), waren 
er slechts 40 die alleen voor hun vader of moeder zorgden. Het algemene beeld is dan 
ook dat zorgverlening door volwassen kinderen in de meeste gezinnen een kwestie is 
van samenwerking en taakverdeling met de broers en/of zussen. 

Vooral de samenstelling en omvang van het gezin bepalen hoeveel kinderen zorg 
verlenen en hoe zij dat onderling verdelen. In kleine(re) gezinnen waar alleen zoons 
aanwezig zijn, is de kans groot dat deze zoons de taken gelijk verdelen of dat ze geen 
zorg verlenen. Zoons treden dus niet zo vaak op als primaire zorgverlener. Het sterke 
sekse-effect in de multilevel analyse (tabel 5.3) laat zien dat dochters meer intensief 
zorgen dan zoons, hetgeen bevestigt dat zoons eerder als secundaire of gelijke zorg-
verlener opereren dan als primaire. 
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Het is natuurlijk mogelijk dat de partners van deze zonen hun schoonvader of 
-moeder bijspringen met hulp. Waar zoons zorg bieden in praktische zaken (zoals 
vervoer, formulieren invullen), zouden de schoondochters meer huishoudelijke 
taken als schoonmaken en koken voor hun rekening kunnen nemen. Zonen zouden 
dan ten onrechte als primaire mantelzorger kunnen zijn aangemerkt. Omdat in dit 
onderzoek informatie over de zorg van schoonkinderen ontbreekt, is het percentage 
ouders ‘zonder hulp van kinderen’ (nu 22%) wellicht wat aan de hoge kant. Een deel 
van deze ouders krijgt mogelijk wel hulp van hun schoondochters. 

In kleine(re) gezinnen met alleen dochters zien we veel vaker dat een van hen de zorg 
op zich neemt, terwijl haar zus of zussen geen hulp bieden. In een vijfde van deze 
gezinnen delen de dochters de taken gelijkwaardig, maar in slechts 13% fungeert 
een zus als primaire zorgverlener en de andere(n) als secundaire zorgverleners. Of 
alleen, of allemaal evenveel is blijkbaar het credo van vrouwen met alleen zussen, en 
het is mogelijk dat zussen meer geneigd zijn met elkaar te overleggen en de zorgtaken 
op elkaar af te stemmen. In veel gevallen worden deze dan overgelaten aan de zus 
die het dichtst bij woont, zoals we kunnen afleiden uit de multivariate analyse. Het is 
daarnaast ook mogelijk dat deze zus haar hulp als vanzelfsprekend ervaart en zij niet 
erg geneigd is haar zus(sen) te mobiliseren. Een substitutiepatroon in de taakverdeling 
tussen kinderen, lijkt vooral in deze ‘vrouwengezinnen’ voor te komen. 

In de grote(re) en in de gemengde gezinnen zien we relatief vaak een samenwerking 
tussen de kinderen met een ongelijke verdeling van taken (primaire en secundaire 
zorgverleners). Zoals figuur 5.3 suggereert, en zoals de multivariate analyse beves-
tigt, is het motto in de grote gezinnen: hoe meer mijn broers en zussen doen, hoe 
meer ik zal doen. Deze resultaten ondersteunen het belang van de gezinsomvang 
voor de zorgverlening door kinderen (bv. Coward en Dwyer 1990). In dit onderzoek 
wordt echter ook duidelijk welke oplossingen kinderen in kleine gezinnen hebben. 
Of zij een primaire zorgverlener worden dan wel de taken met hun broer(s) en/of 
zus(sen) delen, hangt af van de samenstelling van het gezin, maar ook van hun indi-
viduele situatie en die van hun broers en/of zussen. 

Ongeveer een kwart van de ouders in deze studie kreeg geen hulp van hun kinderen. 
Deze ouders hadden relatief weinig gezondheidsproblemen en een groot deel van 
hen ontving zorg van de partner of van een particuliere hulp. Gegeven het feit dat 
de ouderen in deze studie geselecteerd waren op hun gezondheidsproblemen en het 
verkrijgen van zorg, is hun gezondheid opmerkelijk goed. Hun aanwezigheid in de 
studie is van invloed op het voorkomen van de verschillende modellen van taakverde-
ling. In onderzoek onder ouderen met een grotere zorgbehoefte zouden bijvoorbeeld 
meer gezinnen met een gelijk verdelingsmodel kunnen voorkomen. Het is belangrijk 
in het oog te houden dat deze resultaten dus niet zomaar te generaliseren zijn naar 
de algemene bevolking. Het voordeel van de relatief gezonde ouderen in deze studie 
is wel dat zichtbaar wordt onder welke condities kinderen in feite een rol gaan spelen 
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in de zorgverlening aan hun ouders: alleenstaande ouders of echtparen waarvan 
beide partners zorg behoeven, ouders zonder andere vormen van deskundige hulp en 
ouders met hoge verwachtingen jegens hun kinderen, krijgen vooral zorg van kinde-
ren. Hoe de kinderen de taken dan verdelen, wordt daarna bepaald door de omvang 
en samenstelling van het gezin en door de sekse en de geografische nabijheid van de 
kinderen in het gezin. 

De resultaten vestigen de aandacht op ouders met kleine gezinnen, met alleen zoons, 
en met kinderen die ver weg wonen. Deze ouders lijken het meest kwetsbaar in het 
geval dat andere zorgbronnen, zoals de partner en de particuliere zorg, niet beschik-
baar zijn en de druk op de informele zorg toeneemt. Demografische ontwikkelingen 
en veranderingen in onze samenleving hebben ertoe geleid dat een groeiend aantal 
ouderen zorgbehoevend wordt zonder kinderen, met slechts één kind, of met kin-
deren waarmee het contact onvoldoende onderhouden is, bijvoorbeeld na een echt-
scheiding eerder in het leven. Deze ouderen vereisen de aandacht van professionele 
zorgverleners, omdat het potentieel aan informele zorg gering is. Ook de kinderen 
in kleine gezinnen vereisen aandacht omdat zij de zorg met minder broers en zussen 
kunnen delen en daarmee meer risico lopen op overbelasting. Uiteraard hangt de 
belasting ook samen met andere kenmerken zoals het geven van persoonlijke verzor-
ging (Knipscheer en Broese van Groenou 2004).

Het verdient in het algemeen aanbeveling dat er regelmatig professionele aan-
dacht uitgaat naar de kinderen van hulpbehoevende ouders, niet alleen om het 
potentieel aan informele zorg vast te stellen, maar vooral ook om een gelijkwaardige 
taakverdeling tussen de kinderen te stimuleren, zodat ook bij langdurige zorgbe-
hoefte van hun vader of moeder de kinderen in staat blijven om samen te delen in de 
zorg.
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Bijlage bij hoofdstuk 5 

Beschrijving van de LASA-data en operationalisering van ouder- en kindkenmerken
De ouderen voor dit deelonderzoek zijn geselecteerd uit de lasa-respondenten van de 
1998-waarneming. De belangrijkste criteria voor de selectie waren de aanwezigheid 
van gezondheidsproblemen in termen van functionele beperkingen en chronische aan-
doeningen, en het verkrijgen van zorg uit informele of professionele bron (zie Knip-
scheer en Broese van Groenou 2004, voor een beschrijving van de deelstudie). 

Tijdens een face-to-face interview in 2000 rapporteerden deze ouderen over hoe 
vaak elk van hun kinderen hulp verleende bij vijf soorten huishoudelijke taken en 
vijf taken van persoonlijke verzorging. Omdat vrijwel geen van de kinderen hulp 
verleende bij de persoonlijke verzorging, gaat het in dit hoofdstuk over de frequentie 
van hulp bij huishoudelijke taken. 

Voor vijf taken – koken, schoonmaken, boodschappen, vervoer en financiën – 
hebben de ouderen aangegeven of het kind dit nooit (0), zelden (1), soms (2) of vaak (3) 
doet. De gebruikte totaalscore varieert van 0 (het kind verleent nooit hulp bij deze vijf 
taken) tot 15 (het kind verleent vaak hulp bij alle vijf de taken). Tot de kinderen worden 
zowel eigen, stief- als adoptiekinderen gerekend van 18 jaar en ouder, schoonkinde-
ren zijn buiten beschouwing gelaten. 

In dit hoofdstuk gaat het over de rol van broers en zussen bij de keuze tot zorgver-
lening. Derhalve is het zorggedrag van kinderen zonder broer(s) of zus(sen) buiten 
beschouwing gelaten en is het onderzoek alleen uitgevoerd onder ouders met min-
stens twee kinderen. Ouders zonder kinderen (n = 33) of met een kind (n = 27) zijn 
buiten de analyses gelaten. De gegevens zijn beschikbaar voor 228 zorgbehoevende 
ouders (83 vaders en 145 moeders) en al hun kinderen (467 zoons en 430 dochters). 
Verschillen in zorgverlening tussen gezinnen worden gerelateerd aan kenmerken 
van de ouder en de gezinssituatie. Deze 228 ouders rapporteerden over 897 kinderen, 
een gemiddelde van 3,9 kinderen per persoon (range 2-15). De ouders zijn ten tijde 
van het interview tussen de 61 en 90 jaar oud, met een gemiddelde van 77 jaar. De 
kinderen zijn tussen de 22 en 69 jaar oud, met een gemiddelde van 46 jaar. 

Bij de ouders zijn gegevens verzameld over twee aspecten van hun fysieke gezond-
heid. Zij hebben aangegeven in hoeverre zij nog in staat waren zes functionele 
activiteiten (bv. traplopen, aan- en uitkleden) uit te voeren. De antwoordcategorieën 
waren: zonder moeite, met enige moeite, met veel moeite, en kan niet. Geteld is 
hoeveel van deze taken men zonder moeite kon uitvoeren, de score voor functionele 
beperkingen varieerde van 0 (geen enkele zonder moeite) tot 6 (alles zonder moeite). 
Behalve naar deze functionele beperkingen is ook gevraagd naar het al dan niet 
hebben van zeven verschillende typen chronische ziekten (totaalscore 0-7). 

Als indicator voor de zorgverwachtingen zijn drie items gebruikt over normen ten 
aanzien van informele zorg (Steverink 1996), bijvoorbeeld ‘Als u tijdelijk hulp nodig 
heeft, moet u een beroep kunnen doen op uw kinderen, familieleden en buren’. De 
antwoordcategorieën varieerden van 1 = helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee 
eens. De totaalscore verloopt van 3 tot 15, Chronbach’s alpha is 0,75. 
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Ten slotte is bij de ouderen de beschikbaarheid van externe zorgverleners vastge-
steld. De ouderen hebben aangegeven of zij hulp bij persoonlijke dan wel huishou-
delijke taken kregen van de formele thuiszorg (0 = niet / 1 = wel) en van particulier 
betaalde zorgverleners (0 = niet / 1 = wel). 

Voor de gezinskenmerken zijn twee variabelen geconstrueerd. Ten eerste is dat de 
omvang, het aantal kinderen, en samenstelling van het gezin, alleen zoons, alleen 
dochters, zonen en dochters. Ten tweede is dat het aantal kinderen dat zorg verleent. 
Deze informatie is afkomstig uit het interview met de oudere en behelst de som van 
alle kinderen van wie bekend is dat zij met enige regelmaat (zelden, soms, vaak) assi-
stentie verlenen bij ten minste één van de tien (eerdergenoemde) zorgtaken (vooral 
huishoudelijke taken, maar ook taken bij persoonlijke verzorging). Het aantal hel-
pende zoons varieerde van 0 tot 7, het aantal helpende dochters van 0 tot 8. 

Voor de individuele kenmerken van het kind zijn gegevens verzameld inzake de 
partnerstatus (al dan niet samenwonend met partner), de gezinssituatie (leeftijd van 
het jongste kind), de werkstatus (0 = werkt niet of minder dan 28 uur / 1 = werkt 28 
uur of meer), de reistijd (in minuten), en de frequentie van contact (‘Hoe vaak heeft u 
contact met uw kind?’ 1 = nooit, 8 = elke dag). 
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6 Geografische kenmerken en informele zorg

Alice de Boer (scp), Jurjen Iedema (scp) en Clara H. Mulder (Universiteit van Amsterdam) 

6.1 Inleiding

De informele zorg is afhankelijk van de nabijheid van potentiële helpers, zo wordt 
in veel beleidsdocumenten gesteld. Familieleden die ver(der) van elkaar af wonen, 
zouden minder vaak hulp geven dan degenen die dichtbij wonen. Ook denken velen 
dat urbanisatie een negatieve invloed heeft op de informele zorg. Men gaat er vanuit 
dat plattelanders elkaar vaker helpen dan stedelingen. Het is de vraag of deze alge-
mene beelden kloppen. De empirische onderbouwing van het minder voorkomen van 
informele zorg bij stedelingen en in geografisch verspreide netwerken is tot nu toe 
beperkt.  

De geografische aspecten van de informele zorg vormen het derde thema van deze 
publicatie. In de hoofdstukken 7 en 8 onderzoeken we in hoeverre reizende mantel-
zorgers andere hulp geven dan degenen die niet reizen, en of inwoning van ouders 
bij kinderen (of andersom) nog vaak voorkomt. Hier staat de vraag centraal die aan 
de beantwoording van deze vragen voorafgaat: hoe zit het eigenlijk met de relatie 
tussen geografische kenmerken (afstand tot familie en vrienden, stedelijkheid en 
regio) en het ontvangen en geven van informele zorg? Hiertoe bespreken we nu eerst 
de resultaten van Nederlands onderzoek op dit terrein. 

Mensen die hulp geven aan hun (schoon)ouders wonen relatief dicht bij hen, zo blijkt 
uit onderzoek van het nidi (Alders et al. 2003). Voor iets meer dan een derde neemt 
de enkele reis naar ouders en eventuele schoonouders minder dan vijftien minuten 
in beslag. De auteurs stellen dat het kan zijn dat personen hulp bieden juist omdat 
ze dichtbij wonen; ook is het mogelijk dat ouders of kinderen dichter naar elkaar toe 
zijn verhuisd om het verlenen van hulp te vergemakkelijken.

In onderzoeken van wat langer geleden van Tjadens en Woldringh (1989) en 
Felling en collega’s (Felling et al. 1989) werd een nog groter aandeel helpers gevon-
den dat dicht bij de hulpbehoevende woonde: tweederde tot driekwart deel van de 
centrale verzorgers zou binnen een kwartier reisafstand wonen. Uit het onderzoek 
van Tjadens en Woldringh bleek ook dat er tussen verschillende delen van Nederland 
aanmerkelijke verschillen bestaan in het ontvangen van informele zorg: ouderen 
woonachtig in het oosten en zuiden krijgen bijna tweemaal zo vaak deze hulp verge-
leken met mensen in het westen van ons land. Dit zou verband kunnen houden met 
verschillen in sociale en geografische mobiliteit maar het is volgens de auteurs ook 
niet uit te sluiten dat mentale verschillen een rol spelen.
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Ouderen ontvangen meer hulp van familie en bekenden die binnen vijftien minuten 
reisafstand wonen dan van netwerkleden die verder weg wonen (De Jong Gierveld en 
Fokkema 1998). Ook buitenlands onderzoek laat zien dat de hulp van familieleden 
afneemt bij toenemende afstand (Joseph en Hallman 1998; Litwak en Kulis 1987). Dit 
verschijnsel wordt binnen de sociale geografie ook wel ‘afstandsverval’ genoemd.

Het belang dat mensen zelf hechten aan afstand bij het al dan niet geven van hulp, 
is minder duidelijk. Zo bleek uit twee studies dat de reisafstand tot de hulpbehoe-
vende een voorname factor is voor het niet-geven van hulp (Dautzenberg 2000; Tim-
mermans et al. 2001) naast andere factoren als een voldoende aanbod van informele 
of professionele hulp en het hebben van een drukke baan en/of een gezin. Verzijden 
en Fransen (2004) stellen juist vast dat afstand en locatie niet de voornaamste rede-
nen zijn om (nog een keer) mantelzorg te geven. De 40-plussers noemden andere 
overwegingen, zoals de relatie (aan wie moet mantelzorg worden gegeven), aard en 
duur van de geboden hulp, de eigen gezondheid en of het te combineren is met de 
eigen gezinssituatie. 

Anderen hebben expliciet aandacht besteed aan het effect van stedelijkheid op (het 
ontvangen van) informele zorg (Verheij et al. 1998; De Jong-Gierveld en Fokkema 
1998; Breda en Van Pellicom 1999): oudere stedelingen ontvangen veel minder vaak 
huishoudelijke hulp en/of persoonlijke verzorging uit het informele netwerk dan 
ouderen woonachtig in de rest van Nederland. Degenen die wel informele zorg ont-
vangen, krijgen die hulp in de steden doorgaans vaak van buren en op platteland van 
familie. Tijhuis (1994) en Tjadens en Woldringh (1989) konden daarentegen geen 
stad-plattelandverschillen aantonen. En uit ander onderzoek bleek juist weer dat 
stedelingen meer informele helpers tot hun beschikking hebben en dorpelingen 
minder (Mollenhorst et al. 2005).

Ook sociaal-demografische kenmerken hangen samen met informele zorg, zoals 
leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand en sociaal-economische status (Timmer-
mans et al. 2001; De Klerk 2001). Het ontvangen van informele zorg is verder gere-
lateerd aan het al dan niet ontvangen van hulp van professionals (De Klerk 2001) en 
bij het bieden van informele zorg is de arbeidsmarktpositie van de aanbieder van 
invloed (De Klerk 2003). Tevens is de omvang van het sociale netwerk en de contact-
frequentie van belang (Luijkx 2001; Thomèse 1998; De Boer et al. 2005). Tot slot is 
bekend dat degenen die zich actief opstellen in kerkelijk verband, ook daarbuiten 
actief zijn bijvoorbeeld op het terrein van het vrijwilligerswerk (De Hart 1999; Schee-
pers en Jansen 2001). Met dergelijke sociaal-demografische kenmerken en kenmer-
ken van het sociale netwerk houden we in de analyses in deze bijdrage rekening.

De beschikbare studies zijn vaak gericht op oude ouders en hun kinderen. In deze 
bijdrage staat de informele zorg aan en van allerlei sociale relaties centraal. Hier-
mee krijgen we inzicht in de zogeheten hiërarchie in familieverplichtingen (Rossi 
en Rossi 1990). Het idee is dat gevoelens van verplichting en verantwoordelijkheid 
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ten opzichte van de eigen familie met wie men een gezamenlijke geschiedenis heeft, 
sterker is dan tegenover minder nabije verwanten (zoals schoonfamilie) en vrienden 
(die men zelf heeft gekozen). Op grond hiervan is te verwachten dat de invloed van 
geografische kenmerken, zoals nabijheid, op de hulp die voortkomt uit vriendschap-
pen, anders is dan op de hulp aan bloedverwanten.

In dit hoofdstuk is informele zorg opgevat als huishoudelijke hulp aan en van uitwo-
nende familieleden en vrienden (zie ook hoofdstuk 1 en bijlage B). Hulp aan huisge-
noten blijft dus buiten beschouwing. Voorbeelden van activiteiten zijn: eten koken, 
schoonmaken, boodschappen en de was doen. Verder gaat het om intensieve hulp, 
dat wil zeggen om hulp die meerdere keren in de drie maanden voorafgaand aan het 
interview is gegeven. De hulp houdt niet noodzakelijkerwijs verband met ziekte of 
handicap; zo valt het doen van de was voor een studerende dochter ook informele zorg. 
De volgende onderzoeksvragen komen aan de orde:
1 Welke invloed hebben geografische kenmerken op het geven en ontvangen van 

informele zorg aan en van familie en vrienden?
2 In hoeverre hangt de informele zorg samen met geografische kenmerken als 

gecontroleerd wordt voor sociaal-demografische kenmerken en kenmerken van 
het sociale netwerk?

De gegevens voor deze bijdrage zijn afkomstig van het Netherlands Kinship Panel 
Study (nkps).1 De steekproef omvat zelfstandig wonende 18-79-jarigen. Via hoofd-
respondenten is informatie verkregen over vader, moeder, maximaal twee kinderen, 
een schoonouder, maximaal twee broers of zussen en een vriend(in).2 Er is geen 
informatie over burenhulp. De kinderen, broers/zussen en vrienden zijn allen 15 jaar 
of ouder. De data zijn verzameld in 2002-2004. Meer details over het onderzoek, de 
steekproef en de selectie van netwerkleden zijn te vinden in het codeboek (Dykstra et 
al. 2004) en bijlage A.

6.2  Informele zorg naar reisafstand, urbanisatiegraad en regio

Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag is nagegaan in hoeverre  
18-79-jarigen met netwerkleden dichtbij en veraf (gemeten in kilometers) informele 
zorg geven en ontvangen (figuur 6.1).3 Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
geobserveerde kansen (doorgetrokken lijnen) en voorspelde kansen (gestippelde 
lijnen). De kansen zijn, vermenigvuldigd met 100, op te vatten als percentages. 
De waarde 0 op de x-as vertegenwoordigt mensen die op maximaal één kilometer 
afstand wonen van hun netwerkleden. 

Het is duidelijk dat de informele zorg een sterk verval kent op de korte afstand (tot 
40 kilometer), maar niet of veel minder zodra de afstand langer is.4 Ook valt op dat 
vaker informele zorg wordt gegeven dan ontvangen.5 Dit is vooral het geval bij hulp 
van en aan kinderen, maar ook, in mindere mate, bij hulp van en aan broers/zussen 
en vrienden (niet gepresenteerd). Het verschil is het minst groot bij hulp van en aan 
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ouders. De afwijking is onder andere te verklaren door kenmerken van de steekproef, 
het nkps bevat respondenten tot en met 79 jaar. Bij de verschillen tussen gerappor-
teerde hulp van kinderen en aan ouders kunnen uitsluitend niet al te oude ouders 
hulp aan kinderen rapporteren, terwijl het geven van hulp door kinderen ook wordt 
gerapporteerd als de ouders 80 jaar of ouder zijn. Voor hulp van en aan vrienden en 
broers en zussen gaat deze redenering niet op omdat zij veelal leeftijdsgenoten zijn. 
Omdat ook bij hen een scheve relatie tussen geven en ontvangen te zien is, is een 
herinneringsprobleem niet uitgesloten. Dit houdt in dat respondenten het geven van 
hulp beter onthouden of overrapporteren en het ontvangen van hulp slechter onthou-
den of onderrapporteren. Goethals, Messick en Allison (1991) hebben deze neiging 
tot het overschatten van het eigen, sociaal wenselijk gedrag uniqueness bias genoemd.

Figuur 6.1
Geven of ontvangen van informele zorg naar reisafstand, 2002-2004 (in kansen)

Bron: NKPS (’02-’04)
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De relatie tussen het geven van hulp en reisafstand is voor alle sociale relaties het-
zelfde (figuur 6.2). Dit houdt in dat hulp aan familieleden maar ook de hulp die 
voortvloeit uit vriendschappen, onderhevig is aan afstandsverval. In de figuur is 
verder te zien dat kinderen het vaakst hulp krijgen en schoonouders het minst vaak. 
Aan kinderen wordt, op welke reisafstand zij zich ook bevinden, dus het meest fre-
quent informele zorg geboden. Deze bevinding is in overeenstemming met de door 
Rossi en Rossi (1990) opgestelde hiërarchie waarin mensen meer verplichtingen en 
verantwoordelijkheden voelen tegenover nabije verwanten (kinderen) dan tegenover 
minder nabije verwanten (schoonfamilie). Tegelijkertijd is het zo dat, tegen de ver-
wachting in, de invloed van reisafstand op informele zorg van en aan familie en van 
en aan vrienden niet wezenlijk anders is. 

Personen die hulp bieden aan ouders en vrienden, wonen naar verhouding dicht bij 
hun hulpbehoevende: 60% woont op maximaal vijf kilometer afstand. Bij de hulp 
aan broers en zussen ligt dit percentage op 40 en bij die aan kinderen op 20 (niet in 
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tabel of grafiek). Minder dan 10% van de informele helpers heeft een reisafstand van 
100 kilometer of meer.
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Figuur 6.2
Geven van informele zorg aan sociale relaties naar reisafstand, 2002-2004 (in voorspelde kansen)

Bron: NKPS (’02-’04)km

Ook de hulp ontvangen van (schoon)ouders en broers/zussen volgt een inverse func-
tie (figuur 6.3). De kans is het grootst als familieleden heel dichtbij wonen, daalt 
vervolgens sterk en stabiliseert ten slotte. De hulp van kinderen en vrienden varieert 
niet met afstand en is te typeren als een constante. Dit is opmerkelijk omdat de hulp 
aan ouders (die logischerwijs van kinderen komt) en de hulp aan vrienden wel een 
inverse relatie laat zien (zie figuur 6.2). 
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Figuur 6.3
Ontvangen van informele zorg van sociale relaties naar reisafstand, 2002-2004 (in voorspelde kansen)
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Tabel 6.1  
Geven en ontvangen van informele zorg naar stedelijkheidsgraad, regioa en sociale relatie,18-79 jarigen, 
2002-2004 (in procentenb)

vader moeder schoonouders kinderen broer/zus vriend

geven aan

stedelijkheid

 zeer sterk stedelijk 15 17 12 20 15 11

  sterk stedelijk 12 15 12 15 13 13

  matig stedelijk 13 13 13 20 12 15

  weinig stedelijk 10* 14 10 21 14 12

  niet stedelijk 15 13 11 15 13 16

regio

  noord 11 12 10 17 11 13

  midden 12 15 11 19 13 12

  west 12 14 12 17 13 13

  zuid 16* 16 11 20* 16* 15

  totaal 13 15 11 19 14 14

krijgen van

stedelijkheid

  zeer sterk stedelijk 9 9 6 3 6 5

  sterk stedelijk 10 12 6 2 6 6

  matig stedelijk 13* 14 7 3 7 8

  weinig stedelijk 9 10 7 2 7 5

  niet stedelijk 9 13 5 2 6 6

regio

  noord 10 11 5 1 6 6

  midden 8 11 7 3 5* 4*

  west 10 9 6 2 6 5

  zuid 14* 15 7 4 8* 9*

  totaal 11 11 7 3 6 6
a Noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel; midden: Flevoland, Gelderland, Utrecht; west: Noord- en Zuid Holland;  
 zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg. 
b De percentages met een * zijn signif icant (p < 0,05) ten opzichte van categorie ‘zeer sterk stedelijk’ en ‘noord’. 
 
Bron: NKPS (’02-’04)

De bewoners van stedelijke en minder stedelijke gebieden verschillen niet signifi-
cant in het geven en ontvangen van informele zorg, behalve de vaders (tabel 6.1).6 
Er is wel een verschil tussen regio’s, met name tussen de bewoners van de zuidelijke 
provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en de rest van Nederland, bijvoor-
beeld in de hulp aan vaders. Dit beeld wordt (voor het geven van hulp aan een aantal 
sociale relaties) bevestigd indien met multivariate analyses wordt gecontroleerd voor 
sociaal-demografische en netwerkkenmerken (zoals kerkelijkheid). Onduidelijk is 
hoe dit resultaat geïnterpreteerd moet worden; het duidt mogelijk op een hechtere 
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band tussen netwerkleden van mensen woonachtig in het zuiden van Nederland. 
De uitkomst komt overeen met onderzoek onder ouderen van Tjadens en Woldringh 
(1989). Hieruit bleek dat er geen stad-plattelandverschillen zijn maar wel regionale 
verschillen.

6.3  Determinanten van hulp van en aan familie en vrienden

In hoeverre het aanbieden en het ontvangen van informele zorg te voorspellen is, 
hebben we aan de hand van geografische en sociaal-demografische kenmerken en 
kenmerken van het sociale netwerk nagegaan (tweede onderzoeksvraag, zie tabel 6.2 
en 6.3).7 Op basis van de uitkomsten is te bepalen wat het relatieve belang is van geo-
grafische kenmerken voor de informele zorg.8

Een belangrijk resultaat is dat de reisafstand een significant effect heeft op het geven 
van informele zorg; het verloopt volgens de eerderbeschreven functie uit paragraaf 
6.2 (figuur 6.1). De uitkomst geldt voor alle onderscheiden relatiecategorieën en kan 
niet zijn veroorzaakt door de mate van stedelijkheid van de woonplaats, de regio of 
de kenmerken van het sociale netwerk; hiervoor is in de desbetreffende modellen 
gecorrigeerd. De conclusie is dus dat zowel familiehulp als de hulp die voorvloeit 
uit vriendschappen, afhankelijk is van nabijheid. Kennelijk is het zo dat de geografi-
sche wetmatigheid die opgaat voor de hulp aan gegeven relaties (zoals familie), ook 
opgaat voor de hulp aan gekozen relaties (zoals vrienden).

Mensen uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geven relatief vaak hulp aan hun 
vader en broers/zussen, ook als gecorrigeerd wordt voor afstand. Er is geen verband 
tussen stedelijkheid en het geven van informele zorg, met uitzondering van de hulp 
aan broers, zussen en kinderen, die vaak door stedelingen wordt geboden.

Het aantal verwanten speelt geen rol bij het bieden van informele zorg. Wel is er een 
sterke samenhang met de kwaliteit van de relatie: een goede relatie gaat gepaard met 
een vergrote kans op het geven van informele zorg. Uit de data is niet af te leiden of 
de kwaliteit van het contact een oorzaak of juist het gevolg is van de hulpverlening. 
In hoofdstuk 5 is een vergelijkbaar resultaat gevonden; daar bleek dat bij de informele 
zorg van kinderen aan hun oude ouders de contactfrequentie een factor van beteke-
nis is.

Alleenwonenden geven relatief vaak informele zorg aan hun ouders, broers/
zussen en vrienden.

 
Personen tussen de 18 en 39 jaar bieden minder vaak hulp aan familie en vrienden 
dan 40-plussers, zo blijkt eveneens uit tabel 6.2 (en eerder al uit hoofdstuk 2). Dit 
kan niet liggen aan de omvang van het sociale netwerk of de kwaliteit van hun con-
tacten met anderen; hiervoor is gecorrigeerd. Geen rekening is gehouden met het feit 
of potentiële hulpgevers iemand kennen die hulp nodig heeft (De Klerk 2003).
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Tabel 6.2 
Al dan niet geven van informele zorga aan sociale relaties naar achtergrondkenmerken,18-79-jarigen, 
2002-2004 (in odds ratio’sb op basis van logistische regressies en multilevelanalyses)

aan vader aan moeder aan schoonouders aan kinderen aan broer/zus aan vriend

geograf ische kenmerken

afstand in kilometersc 2,49* 2,88* 2,00* 2,73* 2,57* 1,69*

zeer sterk stedelijk (ref.) 1 1 1 1 1 1

sterk stedelijk 0,93 1,09 0,85 0,65 0,70* 0,97

matig stedelijk 0,99 0,82 1,14 0,70 0,63* 1,12

weinig stedelijk 0,80 0,88 0,79 0,75 0,57* 0,85

niet stedelijk 0,99 0,86 1,07 0,46* 0,63* 1,11

noord (ref.) 1 1 1 1 1 1

midden 0,93 1,06 0,93 1,02 1,13 0,87

west 0,85 0,82 1,11 0,76 1,04 1,00

zuid 1,35* 1,23* 1,07 1,07 1,48* 1,17

sociaal netwerk 

aantal familieleden – – 0,93 0,94 1,03 –

woont alleen 2,04* 1,88* 1,06 0,66 1,33* 1,40*

kwaliteit van de relatied 1,49* 1,57* 1,89* 1,49* 2,01* 1,66*
bezoekfrequentie gods-
dienstige bijeenkomstene 1,06 0,94 1,09 1,00 1,11* 1,00

sociaal-demograf ische 
kenmerken

18-39 jaar (ref.) 1 1 1 1 1 1

40-59 jaar 1,76* 2,32* 1,56* 2,37* 2,42*

60-79 jaar 2,01 3,62* 1,90 1,04 2,82* 3,17*

vrouwen 1,34 1,62* 1,22 1,71* 1,37* 1,62*

hoogste opleidingsniveau 0,99 1,03 1,00 1,02 0,99 1,03

geen betaald werk 1,94* 1,25 1,52* 1,16 1,25 1,61*

parttime (1-32 uur) 1,08 0,82 1,04 1,02 1,20 0,96
fulltime (32 of meer uur) 
(ref.) 1 1 1 1 1 1

mate van belemmering 1,07 1,19 1,26* 0,95 1,16 0,87

R2 9% 11% 8% 7% 12% 10%
(n) (2081) (2227) (3288) (1079) (3964) (2570)

a Het geven van huishoudelijke hulp (eten koken, schoonmaken, boodschappen of de was doen), meerdere keren in de  
 drie maanden voorafgaand aan het interview.  
b  De odds ratio’s met * zijn signif icant (p < 0,05). Voor uitleg over de interpretatie van odds ratio’s zie tekst bij tabel 7.7. 
c Het betreft inverse functies. 
d Hoe zou u al met al uw relatie met X omschrijven? U kunt kiezen uit: niet zo goed, redelijk, goed, heel goed. 
e Hoe vaak bezoekt u godsdienstige bijeenkomsten? Zelden/nooit, enkele keren per jaar, een aantal keer per maand, een 
 aantal keer per week. 
f De leeftijdsgroepen 18-39 jaar en 40-59 jaar zijn samengevoegd in deze analyse vanwege de geringe celvulling. 
– Dit kenmerk is bij deze analyse buiten beschouwing gelaten. 
 
Bron: NKPS (’02-’04)
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Ook is er een duidelijk effect van geslacht: zo geven dochters vaker dan zonen hulp 
aan hun moeders en moeders vaker dan vaders hulp aan hun kinderen. Vrouwen zijn 
eveneens oververtegenwoordigd in de hulp aan broers/zussen en vrienden. 

Mensen die geen betaalde arbeid verrichten geven relatief vaak hulp aan vaders, 
schoonouders en vrienden. De arbeidsmarktpositie van een persoon heeft geen aan-
toonbare invloed op de hulp aan moeders, kinderen en broers/zussen.

Ook bij het krijgen van informele zorg (tabel 6.3) speelt afstand een rol, al is het ver-
band niet bij alle relatiecategorieën significant. Hulp van kinderen aan hun ouders 
hangt niet aantoonbaar af van de afstand tussen beiden, net als de hulp van vrienden 
(zie ook figuur 6.3). Het eerdervermelde effect van afstand op de hulp van vaders en 
broers/zussen is hier (na correctie voor regio, stedelijkheid en een reeks andere ken-
merken) verdwenen. Aanvullende analyses laten zien dat de hulp van vaders in eerste 
instantie significant afwijkt maar dat het kenmerk regio de rol van afstand overneemt. 
Afstand is wel een factor van betekenis bij de hulp van moeders en schoonouders.

Eerder was er sprake van verschillen tussen mensen uit bepaalde regio’s (tabel 6.1). 
Dit beeld wordt hier eveneens niet bevestigd. Er zijn geen verschillen meer te zien 
tussen zuiderlingen en mensen woonachtig in de rest van Nederland wat het krijgen 
van informele zorg betreft.

Ook is er geen relatie tussen de netwerkomvang en het ontvangen van informele 
zorg. Veel belangrijker is of men goed contact heeft: respondenten krijgen vaker hulp 
van netwerkleden als zij een hechte band met hen hebben. 

Opvallend is verder dat alleenwonenden naar verhouding vaker hulp ontvangen 
van hun kinderen dan samenwonenden; deze oververtegenwoordiging is ook gevon-
den bij hulp van broers/zussen en vrienden, maar niet bij hulp van (schoon)ouders. 
De uitkomst komt overeen met de resultaten van hoofdstuk 5 toen bleek dat hulpbe-
hoevende ouders vooral hulp krijgen van hun kinderen als zij alleenstaand zijn.

 
De (schoon)ouders zijn wel weer belangrijke hulpgevers bij de 18-39-jarigen. Dit leef-
tijdseffect kan niet zijn veroorzaakt door de ernst van de hulpbehoefte of kenmerken 
van het sociale netwerk; hiervoor is in de modellen reeds gecorrigeerd. De aanwezig-
heid van jonge kinderen in het huishouden speelt een rol bij hulp uit alle relatiecate-
gorieën.

De ernst van de gezondheidsproblemen speelt in beperkte mate een rol bij het ont-
vangen van informele zorg. Alleen bij de hulp van vaders, schoonouders en vrienden 
is dit kenmerk van invloed. Dit is opmerkelijk omdat in de literatuur wel vaak een 
relatie tussen informele zorg en hulpbehoefte is aangetroffen (Timmermans et al. 
2001; zie ook hoofdstuk 5). De uitkomst hangt waarschijnlijk samen met de opera-
tionalisering van informele zorg. Er is namelijk niet expliciet gevraagd naar hulp bij 
gezondheidsproblemen.
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Tabel 6.3  
Al dan niet ontvangen van informele zorga van sociale relaties naar achtergrondkenmerken,18-79-jarigen, 
2002-2004 (in odds ratio’sb op basis van logistische regressies en mulitlevelmodellen)

van vader van moeder van schoonouders van kinderen van broer/zus van vriend

geograf ische kenmerken

afstand in kilometersc 1,28 3,21* 2,28* 0,49 1,27 0,96

zeer sterk stedelijk (ref.) 1 1 1 1 1 1

sterk stedelijk 1,04 1,04 1,01 0,82 0,96 1,08

matig stedelijk 1,32 1,15 0,97 0,49 1,06 1,47*

weinig stedelijk 1,00 0,87 1,22 0,60 1,05 1,00

niet stedelijk 0,69 0,96 0,76 0,62 0,99 0,85

noord (ref.) 1 1 1 1 1 1

midden 0,67* 0,96 1,15 1,94 0,73 0,70*

west 0,96 0,81 0,87 0,69 1,01 0,99

zuid 1,31* 1,23 1,05 1,91 1,46 1,28

sociaal netwerk 

aantal familieleden – – 0,97 1,10 0,94 –

woont alleen 1,37 1,02 0,70 3,20* 1,71* 1,92*

kwaliteit van de relatied 2,29* 2,28* 2,09* 3,43* 2,38* 2,21*
bezoekfrequentie godsdien-
stige bijeenkomstene 1,00 1,04 0,94 1,10 1,17* 0,95

sociaal-demograf ische 
kenmerken

18-39 jaar (40-79 jaar) 1,64* 2,33* 1,57* 1,97 1,33 1,18

vrouwen 0,98 0,94 1,56* 1,62 0,93 1,10

hoogste opleidingsniveau 0,97 1,05 1,09* 1,10 1,02 0,98

betaalde hulp 0,88 1,39 1,31 0,93 1,23 1,24
mate van belemmering 1,51* 1,11 1,46* 1,08 1,23 1,93*

kinderen jonger dan 6 jaar 2,26* 1,71* 1,89* – 2,05* 2,35*

R2 12% 16% 12% 15% 10% 11%
(n) (2081) (2227) (3288) (1079) (3964) (2570)

a  Het ontvangen van huishoudelijke hulp, (eten koken, schoonmaken, boodschappen of de was doen) meerdere keren in de  
 drie maanden voorafgaand aan het interview.  
b De odds ratio’s met * zijn signif icant (p < 0,05).  
c Het betreft inverse functies. 
d Hoe zou u al met al uw relatie met X omschrijven? U kunt kiezen uit: niet zo goed, redelijk, goed, heel goed. 
e Hoe vaak bezoekt u godsdienstige bijeenkomsten? Zelden/nooit, enkele keren per jaar, een aantal keer per maand, aantal  
 keren per week. 
– Dit kenmerk is bij deze analyse buiten beschouwing gelaten. 
 
Bron: NKPS (’02-’04)
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6.4 Conclusies

De afstand tot netwerkleden is van belang voor het al dan niet geven van informele 
zorg. De kans dat men deze hulp biedt, is het grootst als de afstand tussen potentiële 
gever en ontvanger maximaal 5 kilometer is, tussen de 5 en 40 kilometer daalt ze 
sterk,  en vanaf circa 40 kilometer is ze constant. Deze ‘wetten’ van de geografie zijn 
niet alleen van toepassing op de hulp aan verwanten maar ook op de hulp die voor-
komt uit vriendschappen. Deze uitkomst strookt in grote lijnen met onderzoek naar 
de redenen van mensen om geen informele zorg te geven (zie bv. Dautzenberg 2000) 
en met een studie onder mantelzorgers naar hun reisafstand tot de hulpbehoevenden 
(Alders et al. 2003). 

Er is geen verband gevonden tussen stedelijkheid en het verlenen van informele 
zorg. Wel geven mensen uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vaker mantelzorg 
aan hun ouders en broers/zussen dan bewoners van andere delen van het land. Dit 
resultaat wordt niet veroorzaakt door actief kerklidmaatschap of netwerkomvang; 
voor dergelijke kenmerken is gecontroleerd. Dit kan erop duiden dat de familiebanden 
in het zuiden wat sterker zijn dan in andere delen van het land. 

Bij het ontvangen van informele zorg spelen geografische kenmerken een geringere 
rol. Niet alleen de afstand tot netwerkleden maar ook stedelijkheid en regio hangen 
voor de meeste sociale relaties niet aantoonbaar samen met het krijgen van infor-
mele zorg. 

Het effect van leeftijd is aanzienlijk: de 18-39-jarigen ontvangen frequenter hulp 
van ouders en schoonouders dan de 40-79-jarigen. Hierbij is gecontroleerd op het in 
leven zijn van deze (schoon)ouders. De alleroudsten zijn niet aanwezig in de steek-
proef; de hier geselecteerde ouderen zijn over het algemeen nog goed gezond en in 
staat voor het huishouden te zorgen. De uitkomst komt niet overeen met de meeste 
studies; die benadrukken juist dat de oudsten relatief vaak hulp uit informele kring 
krijgen (Luijkx 2001). Toch is er ook onderzoek dat in deze richting wijst (De Boer 
et al. 2005). Volgens de auteurs moet de verklaring gezocht worden in de mate van 
inzetbaarheid van netwerkleden; het potentiële aanbod van informele helpers is voor 
18-39-jarigen groter is dan voor veel oudere mensen. Zo hebben 40-minners vaak nog 
relatief gezonde (schoon)ouders met voldoende vrije tijd om hulp te bieden, bijvoor-
beeld bij gezondheidsproblemen, zwangerschap of de geboorte van (klein)kinderen. 
Deze interpretatie wordt ondersteund door de cijfers, want vooral mensen met 
kinderen jonger dan 6 jaar blijken informele zorg te ontvangen. Bovendien krijgen 
‘jonge’ volwassenen ook hulp van leeftijdgenoten, zoals broers, zussen of vrienden. 
Voor ouderen geldt vaak dat hun ouders zijn overleden, en zij hebben minder in leven 
zijnde broers en zussen. Familieleden en vrienden zijn meestal op leeftijd en kunnen 
dus minder gemakkelijk hulp bieden. 

De aanwezigheid van een hulpbehoefte hangt samen met het ontvangen van infor-
mele zorg; toch ligt de relatie anders dan verondersteld. Mensen zonder huisgenoten 
krijgen zoals verwacht relatief vaak hulp van kinderen, broers, zussen of vrienden. 
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Het effect van lichamelijke beperkingen op deze zorg is daarentegen gering. Dit kan 
worden verklaard door de wijze waarop informele zorg binnen nkps is gedefinieerd. 
Wanneer gezondheidsproblemen of beperkingen expliciet benoemd zouden zijn, 
dan zou de samenhang vermoedelijk veel sterker zijn geweest. Het verdient dan ook 
aanbeveling om in onderzoek naar informele zorg de hulp vanwege gezondheidspro-
blemen nadrukkelijk op te nemen in de vraagstelling. 

De kwaliteit van het contact tussen potentiële gever en ontvanger is een cruciale 
factor bij zowel het geven als het ontvangen van informele zorg. Niet het hebben 
van veel familieleden maar het hebben van een hechte band met betrokkenen hangt 
samen met meer informele zorg. De causaliteit van deze relatie is echter onbekend. 
Het kan zo zijn dat een goede relatie geleid heeft tot informele zorg. Ook is het 
omgekeerde mogelijk; in dat geval heeft de informele zorg het contact tussen beiden 
op een positieve wijze beïnvloed. Duidelijk is evenwel dat mensen zonder solide soci-
ale contacten minder vaak informele zorg krijgen en dus eerder een beroep zullen 
doen op de thuiszorg.

In de inleiding is gesteld dat de informele zorg bedreigd wordt als mensen op grote 
afstand wonen van hun netwerkleden. Op basis van de resultaten kunnen we conclu-
deren dat nabije sociale relaties inderdaad de meeste informele zorg opleveren. In 
ramingen van het aanbod kan gebruik worden gemaakt van deze kennis, alhoewel 
geen informatie beschikbaar is over veranderingen in de afstanden tussen familie-
leden (zie ook hoofdstuk 3).

Tegelijkertijd moet de rol van afstand niet worden overschat: als familie en 
vrienden verder weg wonen, overbruggen mensen, zeker als de relatie goed is, grote 
afstanden om hulp te bieden. In veel gevallen gaat men met de auto en maakt men 
kosten. In hoofdstuk 7 laten we zien hoe hoog de reiskosten oplopen en welk effect 
de reis heeft op de geboden hulp.

Duidelijk is in elk geval dat afstand telt bij de informele zorg. Het is dan ook 
belangrijk dat beleidsmakers en professionals oplettend zijn als een hulpbehoevende 
alleen mantelzorgers op afstand heeft of als informele helpers verder weg gaan 
wonen. Deze personen kunnen niet gemakkelijk een beroep doen op de informele 
zorg en zijn dus aangewezen op de thuiszorg of op hulp van (goede) bekenden of 
buren.
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Noten

1 Het Netherlands Kinship Panel Study wordt ondersteund door subsidie 480-10-009 van 
het Fonds Investeringen Groot van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (nwo), en door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
(nidi), de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van 
Tilburg.

2  Hierbij is de volgende selectieprocedure gevolgd. Er wordt aan respondenten gevraagd 
maximaal vijf vriendinnen/vrienden, kennissen, collega’s, buren of mensen te noemen 
die belangrijk zijn voor de respondent en met wie deze regelmatig contact heeft (geen 
familielid). Uit deze lijst wordt een random persoon geselecteerd; over deze persoon 
wordt informatie verzameld.

3 Na inspectie van de waargenomen verdelingen is een selectie gemaakt van functies die 
deze zo goed mogelijk beschrijven. Een drietal opties is nader onderzocht: een lineair 
dalende functie, een kwadratische functie en een inverse functie. De selectie van een 
functie werd overgelaten aan een stapsgewijze logistische regressie. Deze kiest de meest 
significante en daardoor best passende. Vervolgens kon eventueel nog een andere func-
tie worden gekozen. Wanneer de informele zorg niet systematisch door de reisafstand 
werd beïnvloed, werd geen enkele functie gekozen en bleef de informele zorg dus 
constant over de reisafstand. Boven de 180 kilometer waren er te weinig waarnemingen, 
vandaar dat grotere afstanden dan 180 kilometer zijn omgecodeerd tot 180.

4 De waargenomen kansen zijn het beste te benaderen met een inverse functie van de 
reisafstand: 

        1   
  (χ + 10) waarbij X de reisafstand is (in kilometers).
5  De vraagstelling is bij het geven en ontvangen van hulp dezelfde. Bij geven: ‘Hebt u in 

de afgelopen 3 maanden aan X wel eens hulp gegeven bij huishoudelijk werk, zoals eten 
koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was doen?’ Bij ontvangen: ‘Hebt u van 
X de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gekregen bij huishoudelijk werk zoals eten 
koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was doen?’ Antwoordcategorieën 
zijn: niet, enkele keer, meerdere keren.

6 Als maat voor stedelijkheid is gebruikgemaakt van de omgevingsadressendichtheid, 
die varieert van zeer sterk stedelijk tot niet stedelijk (Den Dulk et al. 1992). 1) C2500 
adressen per km2, 2) 1500-2500 adressen per km2, 3) 1000-1500 adressen per km2, 
4) 500-1000 adressen per km2, 5) < 500 adressen per km2. De categorie zeer sterk ste-
delijk omvat naast de vier grote steden ook bijvoorbeeld Haarlem, Leiden en Groningen. 
Bij de weinig stedelijke gebieden kan men denken aan Epe, Didam, Hattem en Venray.

7 De volgende kenmerken van het sociale netwerk zijn opgenomen: aantal familieleden, 
huishoudensvorm (samen of alleen), kwaliteit van de relatie met het betrokken netwer-
klid en bezoekfrequentie van godsdienstige bijeenkomsten. Achtergrondinformatie 
betreft: leeftijd, geslacht, hoogst voltooide opleiding (tien categorieën), gebruik van 
betaalde hulp en mate van belemmering als gevolg van ziekte of handicap. Voor de zes 
relatiecategorieën zijn aparte analyses uitgevoerd. Door middel van logistische regres-
sies voor de hulp van en aan vader, moeder, (schoon)ouders en vrienden is het effect 
van de kenmerken op de informele zorg vastgesteld. Voor de analyse van de hulp van 
en aan kinderen en broers/zussen is gebruikgemaakt van multilevelanalyses. Hiermee 
kan recht worden gedaan aan de twee niveaus die in de data zitten: respondenten en 
hun familieleden. Kinderen en broers/zussen lijken waarschijnlijk meer op elkaar dan 
willekeurige mensen uit de steekproef. 
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8 De inverse afstandsfunctie is vermenigvuldigd met 10 om al te kleine waarden te vermij-
den en zodoende overdreven grote odds ratio’s te voorkomen (dit heeft geen invloed op 
de significantie van de resultaten).
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7 De mobiliteit van de mantelzorger

Roelof Schellingerhout, Alice de Boer en Joost Timmermans (scp)

7.1 Inleiding

In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) wordt mantelzorg gezien 
als eerste hulpbron voor een hulpbehoevende. Slechts als het eigen netwerk de hulp-
vraag niet meer aankan, mag hij of zij een beroep doen op een voorziening als de 
thuiszorg. De druk op informele helpers, dicht bij en ver af van hulpbehoevenden, 
neemt dan ook toe.

Uit hoofdstuk 6 weten we dat de kans op informele zorg groter is als netwerk-
leden op korte afstand wonen. Maar er wordt ook hulp verleend aan mensen die 
verder weg wonen. Over deze helpers is nauwelijks iets bekend. Hoe ziet hun reis er 
eigenlijk uit en hoeveel kost het ze? En ook: welke zorg geven de helpers die verder 
weg wonen? Komen ze minder vaak dan helpers op korte afstand en geven ze minder 
uren zorg omdat de reis al zo lang is? Geven ze ook praktische hulp bij het huis-
houden en persoonlijke verzorging? Dergelijke vragen betreffende de mobiliteit van 
mantelzorgers en hun geboden zorg staan centraal in deze bijdrage.

De hypothese die we in dit hoofdstuk testen, luidt dat mantelzorgers die ver van hun 
hulpbehoevende af wonen, andere hulp geven dan mantelzorgers die dichtbij wonen. 
Er zijn drie deelhypothesen: er is een relatie tussen reistijd en (1) de frequentie van de 
hulp, (2) de intensiteit van de hulp en (3) het type hulp dat geboden wordt. 

Uit buitenlandse studies (Joseph en Hallman 1998; Grundry en Shelton 2001) is 
gebleken dat familieleden die dicht bij elkaar wonen, vaker op bezoek komen en 
meer hulp geven. Geldt dit ook voor Nederland, waar de afstanden relatief klein zijn? 
Mantelzorgers die ver weg wonen, zijn veel tijd kwijt aan reizen: trekken zij deze tijd 
af van de tijd die zij helpen, en geven zij dus per saldo minder hulp? In een land als 
Amerika is hulp op afstand een apart onderwerp van onderzoek geworden (long-
distance caregiving, Collins et al. 2003). Mantelzorgers die op grote afstand wonen 
(meestal in een andere staat), houden zich met name bezig met de coördinatie van 
de zorg en als het heel slecht gaat met de hulpbehoevende, gaan ze daar een aantal 
weken logeren om te helpen. In Nederland wonen mensen dichter bij elkaar. Toch is 
het ook hier niet ondenkbaar dat hulp op lange afstand een andere vorm aanneemt. 
Zo is het mogelijk dat mantelzorgers die op afstand wonen, meer de nadruk leggen 
op het onderhouden van het contact en op sociaal-emotionele ondersteuning, terwijl 
zij de praktische hulp aan anderen overlaten.



90 De mobiliteit van de mantelzorger

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Als eerste geven we een typering van de 
reizende mantelzorger (§ 7.2). Dan volgt een beschrijving van de reis naar de hulp-
behoevende toe (§ 7.3). Hoe ver reizen mantelzorgers gemiddeld, op welke wijze ver-
plaatsen zij zich en hoeveel geld zijn ze hieraan kwijt? Vervolgens komt de centrale 
vraag van het hoofdstuk aan bod: geven mantelzorgers die ver moeten reizen, andere 
zorg dan mantelzorgers die dit niet hoeven (§ 7.4, § 7.5 en § 7.6)? Het hoofdstuk ein-
digt met een samenvatting van de bevindingen. 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op het Mantelzorgonderzoek uit 2001 (Timmermans 
et al. 2003; zie ook bijlage A). Aan dit onderzoek hebben alleen personen meegedaan 
die mantelzorg verlenen. Mantelzorg betreft hier geregelde hulp aan chronisch of 
tijdelijk zieken, stervenden of hulpbehoevenden in andere zorgsituaties; de hier 
gehanteerde operationalisering van informele zorg is beschreven in hoofdstuk 1 (zie 
ook bijlage B).

Mobiliteit wordt meestal opgevat als het aantal kilometers dat een persoon overbrugt 
van de ene plaats naar de andere (zie hoofdstuk 6). In deze bijdrage wordt mobiliteit 
uitgedrukt in de tijd (in minuten) die de mantelzorger besteedt aan de reis naar de 
hulpbehoevende, met het voor hem of haar gebruikelijke vervoermiddel. Het voor-
deel van de reistijd als indicator voor mobiliteit is dat deze goed is in te schatten door 
de mantelzorger, beter dan de afgelegde afstand. Het vervoer van de hulpbehoevende 
naar winkels, ziekenhuis, huisarts, enzovoort valt niet onder de reistijd. 

7.2  Typering van de reizende mantelzorger

Een typering maken van de reizende mantelzorger veronderstelt dat het hier om 
een redelijk homogene groep gaat. Dit is niet waar. Mantelzorgers vormen over het 
algemeen een heterogene groep (Timmermans et al. 2004). Toch kan het nuttig zijn 
de mantelzorger die zich moet verplaatsen om zorg te kunnen geven, te beschrijven 
omdat het dan duidelijker wordt over welke personen het gaat. De reizende mantel-
zorgers typeren we hier door ze te confronteren met hun niet-reizende tegenhangers: 
mantelzorgers die voor een hulpbehoevende binnen hun eigen huishouden zorgen.
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Tabel 7.1  
Achtergrondkenmerken van reizende versus niet-reizende mantelzorgers, 2001 (verticaal gepercenteerd)

mantelzorgers die niet reizen 
(hulpbehoevende is lid huis-
houden mantelzorger)

mantelzorgers die wel reizen 
(hulpbehoevende is geen lid 
huishouden mantelzorger) totaal

geslacht mantelzorger

 man 54 37 40

 vrouw 46 63 60

leeftijd mantelzorger

 16-34 jaar 18 16 16

 35-44 jaar 18 23 22

 45-54 jaar 17 34 31

 55-64 jaar 18 17 17

 C 65 jaar 30 8 13

relatie met de hulpbehoevende

 partner 72 0 14

 kind 10 3 4

 (schoon)ouder 7 56 47

 overige familie 5 20 16

 rest (vrienden, kennissen en buren) 6 22 19

geslacht hulpbehoevende

 man 40 28 30

 vrouw 60 72 70

meer dan één mantelzorger 31 59 54

mantelzorger met betaald werk 44 58 56

 waarvan vrouwen 20 38 34

(n) (227) (942) (1169)

Bron: SCP (Mantelzorg ’01)

Mantelzorgers die reizen, zorgen vaak voor een (schoon)ouder (56%), zo blijkt uit 
tabel 7.1. Toch gaat het relatief frequent ook om de verzorging van andere familie-
leden of van vrienden of kennissen (resp. 20% en 22%).

Opvallend is dat mantelzorgers die reizen, veel vaker voor een vrouw zorgen dan 
degenen die een lid van het eigen huishouden hulp bieden. Zij zorgen dus vaker voor 
moeders dan voor vaders. Een gedeeltelijke verklaring zal zijn dat er meer moeders 
dan vaders zijn om voor te zorgen; vrouwen hebben immers een hogere levensver-
wachting dan mannen. Een andere verklaring kan zijn dat mannen over het algemeen 



92 De mobiliteit van de mantelzorger

een kleiner sociaal netwerk hebben dan vrouwen (Thomèse 1998), dus minder 
potentiële helpers kennen en als gevolg hiervan ook daadwerkelijk minder informele 
zorg ontvangen. Ten slotte kan meespelen dat vrouwen meer gezondheidsklachten 
hebben dan mannen. 

Mantelzorgers die voor een uitwonende persoon zorgen, hebben relatief vaak 
betaald werk, maar zij zijn gemiddeld ook jonger. Deze groep helpers moet de 
timing van de zorgverlening dus afstemmen op haar arbeidstijden. 

Zorg voor een hulpbehoevende buiten het eigen huishouden wordt vaker gedeeld 
met anderen dan zorg voor een huisgenoot. Zorg voor de (schoon)ouders, wordt vaak 
gedeeld door meerdere kinderen. Meer informatie over de samenwerking en taakver-
deling tussen broers en zussen in de zorg voor hun ouders is te vinden in hoofdstuk 5.

Mantelzorgers die reizen, geven gemiddeld twaalf uur in de week hulp (zie tabel 7.2), 
beduidend minder dan hun niet-reizende collega’s (gemiddeld 44 uur). Zij geven 
duidelijk minder persoonlijke verzorging (29%) dan de niet-reizende mantelzorgers 
(59%), omdat dit overwegend taken zijn (zoals toiletbezoek) die niet kunnen wach-
ten tot er een mantelzorger op bezoek komt.

Tabel 7.2  
Zorg geboden door reizende versus niet-reizende mantelzorgers, 2001 (verticaal gepercenteerd)

mantelzorgers die niet reizen 
(hulpbehoevende is lid huis-
houden mantelzorger)

mantelzorgers die wel reizen 
(hulpbehoevende is geen lid 
huishouden mantelzorger) totaal

intensiteit van de hulp

 1-8 uur per week 16 62 54

 C 8 uur per week 84 38 46

 (gemiddeld aantal uren per week) (44) (12) (18)

type zorga

 huishoudelijke hulp 82 72 74

 persoonlijke verzorging 59 29 35

 begeleiding 78 82 81

gemiddeld aantal typen hulp 2,2 1,8 1,9

(n) (227) (942) (1169)

a  Huishoudelijke hulp (bv. schoonmaken, de was doen, boodschappen doen), hulp bij de persoonlijke verzorging  
 (bv. baden, douchen, aankleden) en psychosociale begeleiding (bv. het regelen van zaken, troosten, luisteren). 
 
Bron: SCP (Mantelzorg ’01)

Samenvattend is de reizende mantelzorger vaak een vrouw die voor een (schoon)ouder 
zorgt, gedurende gemiddeld twaalf uur per week, en vooral huishoudelijke hulp en 
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begeleiding biedt en in mindere mate persoonlijke verzorging. Het algemene beeld 
dat mensen die verder af wonen van hun hulpbehoevende, geen praktische meer hulp 
verlenen, klopt dus niet. Voor hulp bij de persoonlijke verzorging is nabijheid noodza-
kelijk; dit is logisch omdat het dan om activiteiten gaat die nauwelijks uitstel dulden.

In deze typering speelt reistijd geen rol (enkel het al dan niet reizen) en zijn 
mantelzorgers die slechts vijf minuten hoeven te reizen en mantelzorgers die een uur 
reizen, bij elkaar genomen. In het hiernavolgende zal de differentiatie naar reistijd 
worden gemaakt. Voordat het zover is, nemen we de verplaatsing van het huis van de 
mantelzorger naar de woning van de hulpbehoevende onder de loep. We selecteren 
hierbij uiteraard op mensen die zorg geven aan uitwonenden.

7.3 De reis: hoe, hoe ver en hoeveel kost het?

Hoe lang reizen mantelzorgers naar de hulpbehoevende, op wat voor wijze doen ze 
dat en hoeveel geld zijn zij eraan kwijt? Op dergelijke vragen gaat de huidige para-
graaf in.

Mantelzorgers wonen vaak dicht bij hun hulpbehoevende in de buurt, zo blijkt uit 
tabel 7.3 (en eerder uit hoofdstuk 6). De helft van de mantelzorgers woont op een 
afstand van minder dan een kwartier en slechts een kwart reist langer dan een half 
uur. Een op de tien mantelzorgers heeft een reistijd van meer dan 60 minuten, het-
geen overeenkomt met een reis van 100 km, die ongeveer 10% van de mantelzorgers 
moet maken (zie hoofdstuk 6).

Tabel 7.3 laat tevens zien dat men voor (schoon)ouders en andere familie-
leden verder reist dan voor kennissen en vrienden: als men voor een vriend of 
kennis zorgt, dan woont deze in 72% van de gevallen op minder dan een kwartier 
afstand. De gemiddelde reisduur naar een vriend of kennis toe is elf minuten, naar 
(schoon)ouders en andere familieleden ligt dit rond de 25 minuten1 (de maximale 
opgegeven reistijd is vier uur enkele reis).
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Tabel 7.3  
Reistijd naar de uitwonende hulpbehoevende, naar sociale relatie, 2001 (verticaal gepercenteerd en  
gemiddelde reistijd in minuten)

(schoon)ouder andere familie rest totaal

duur enkele reis

 B14 minuten 43 45 72 50

 15-29 minuten 29 22 16 25

 30-44 minuten 11 12 6 10

 45-59 minuten 5 8 3 5

 C 60 minuten 12 13 3 10

gemiddelde reistijd (standaard deviatie) 25 (31) 24 (27) 11 (15) 22 (28)

(n) (516) (200) (197) (913)

Bron: SCP (Mantelzorg ’01)

Niet verwonderlijk is dat de keuze van het vervoermiddel afhangt van de reisduur (zie 
tabel 7.4). Als deze minder dan een kwartier is, dan gaat de mantelzorger vaak met 
de fiets of lopend (62%). Toch is bij een derde van hen de auto het meest populaire 
vervoermiddel. Naarmate de reistijd langer is, verplaatsen mantelzorgers zich, zoals 
verwacht, vaker met de auto of het openbaar vervoer. Deze uitkomst komt overeen 
met een studie naar de mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Hieruit bleek dat 
wij meer en meer afhankelijk zijn geworden van de auto (Harms 2003). Volgens de 
auteur hangt dit samen met het drukbezette leven dat de meeste huishoudens leiden; 
dankzij de auto kunnen dagelijkse activiteiten op een flexibele en tijdbesparende 
wijze op elkaar worden afgestemd. De conclusie is dan ook dat de auto voor de 
‘moderne’ mantelzorgers een belangrijk vervoermiddel is.

Tabel 7.4  
Vervoermiddel van mantelzorgers, naar reistijd naar hun hulpbehoevende, 2001 (verticaal gepercenteerd)a

B14  
minuten

15-29 
minuten

30-44 
minuten

45-59 
minuten

C60 
minuten totaal

auto 39 81 83 82 77 60

f iets, lopen 62 17 14 9 0 36

bus, tram, metro 0 4 3 13 11 3

trein 0 0 0 2 19 2
anders (zoals taxi) 2 2 0 0 1 2

a De totalen kunnen oplopen tot meer dan 100% omdat mensen meerdere vervoermiddelen kunnen gebruiken. 
 
Bron: SCP (Mantelzorg ’01)
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Een lange reistijd heeft financiële gevolgen. Tabel 7.5 geeft een globaal beeld van de 
reiskosten, op basis van het aantal extra bezoeken. Van extra bezoeken is sprake als 
de mantelzorger in de periode van de hulpbehoefte meer bezoeken brengt aan de 
hulpbehoevende dan daarvoor. De kosten van het ‘normale’ aantal bezoeken (in de 
periode voorafgaand aan de mantelzorgperiode) tellen niet als reiskosten voor zorg, 
deze kosten maakte men immers ook al voordat men mantelzorg gaf. 

De reiskosten kunnen fors oplopen naarmate men langer onderweg is. Is een 
mantelzorger die op minder dan een kwartier reizen van de hulpbehoevende woont, 
nog geen 4 euro extra per maand kwijt aan reiskosten, voor een mantelzorger die op 
meer dan een uur reizen woont, is dit 98 euro per maand. Zeker als de hulp langdu-
rig is (gemiddeld acht maanden hulp in 2001), dan vormen de reiskosten een behoor-
lijke kostenpost voor de verlener. Ook in de studie van Kwekkeboom (2001) onder 
mantelzorgers van psychiatrisch patiënten worden reiskosten genoemd als grote 
extra uitgavenpost. 

Uit tabel 7.5 is verder te concluderen dat de relatieve bijdrage van de reiskosten 
aan de totale kosten van mantelzorg ook nog eens stijgt naarmate de reistijd langer 
wordt. Voor iemand die minder dan vijftien minuten onderweg is, vormen de reis-
kosten 18% (3,9 euro van 21,3 euro) van de totale kosten, voor iemand die meer dan 
een uur moet reizen is dit 76% (98 euro van 129 euro).

Tabel 7.5  
Kosten per maand van mantelzorgersa, naar reistijd naar de hulpbehoevende, 2001 (in euro’s)

B14  
minuten

15-29  
minuten

30-44  
minuten

45-59  
minuten

C60  
minuten totaal

reiskosten naar de hulpbehoevendeb 3,9 20,4 46,3 69,4 98,0 25,6

vervoer van de hulpbehoevende 6,5 10,1 21,8 5,1 10,2 9,2

telefoonkosten 2,2 4,0 13,5 13,1 6,1 4,8

levensonderhoud 1,7 4,6 12,7 2,8 5,1 3,9

huishoudelijke hulp 1,2 2,6 8,6 8,2 1,7 2,7

wassen en reinigen 1,7 2,9 5,4 4,2 1,8 2,5

particuliere hulp 1,5 1,2 3,9 3,3 0,4 1,7

kinderopvang 1,1 1,3 5,7 1,2 1,2 1,6

hulpmiddelen 0,5 0,9 3,0 0,0 2,7 1,0

woningaanpassingen 0,6 0,3 1,8 0,1 1,7 0,7

bevorderen eigen deskundigheid 0,4 1,2 2,1 0,0 0,0 0,7

totale kosten per maand 21,3 49,5 124,8 107,4 129,0 54,3

a Gevraagd in guldens over 2001. 
b Op basis van het gemiddelde aantal extra bezoeken. 
 
Bron: SCP (Mantelzorg ’01)
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Samenvattend is te zeggen dat de meeste mantelzorgers dicht bij hun hulpbehoevende 
wonen, 75% is minder dan een half uur onderweg. Mantelzorgers verplaatsen zich 
voornamelijk met de auto (60%), een derde kan de afstand lopend of fietsend over-
bruggen, het minst vaak neemt men de bus, tram, metro of trein. Een langere reistijd 
brengt hogere kosten met zich mee. Helaas is op basis van het onderzoeksmateriaal 
niet te bepalen of reiskosten een reden zijn om geen hulp te geven, of om minder 
zorg te geven dan men zou willen.

7.4  Contactfrequentie en intensiteit van de hulp

In de inleiding is de verwachting geuit dat mantelzorgers die een grote afstand 
moeten overbruggen, minder vaak hun hulpbehoevende bezoeken vergeleken met 
mantelzorgers die nabij wonen. Deze helpers ‘bezuinigen’ als het ware op het aantal 
visites, juist vanwege de afstand. In deze paragraaf gaan we na in hoeverre dit idee 
klopt. Daarnaast gaat deze paragraaf in op de relatie tussen de reistijd en de intensi-
teit van de door de mantelzorger geboden hulp. Het idee dat mantelzorgers met een 
lange reistijd besparen op hun hulptijd klinkt logisch, maar is het wel juist?

Ook zonder dat er direct sprake is van mantelzorg, heeft de reisafstand effect op de 
mate van contact tussen mensen. Over contactfrequentie is er met name onderzoek 
gedaan bij volwassen kinderen en hun ouders (o.a. Grundy en Shelton 2001). Reisaf-
stand blijkt belangrijk: als men langer moet reizen naar de ouders toe, is er minder 
vaak contact. Verder blijken vrouwen vaker contact te hebben met hun ouders dan 
mannen. En er is meer contact als het ‘kind’ een laag opleidingsniveau heeft en zelf 
ouder is. Ook in Nederland wordt er onderzoek gedaan naar de frequentie van het 
contact tussen ouder en kind, met vergelijkbare resultaten (Fokkema et al. 2003). In 
Nederland wonen ouders, kinderen, broers en zussen, en schoonouders die buiten 
het eigen huishouden wonen, gemiddeld 30 tot 40 kilometer van elkaar af. Onder 
hoogopgeleiden is deze afstand aanzienlijk hoger (Mulder en Kalmijn 2004). Er zijn 
geen gegevens over de afstanden tussen niet-familieleden in een sociaal netwerk, 
zoals vrienden of kennissen. 

Hoe vaak per week gaan de reizende mantelzorgers langs bij hun hulpbehoevende? 
We onderscheiden twee soorten contactfrequenties: de normale, van voordat men 
mantelzorger werd en voordat er een hulpbehoefte was, en de frequentie tijdens de 
mantelzorgperiode. Beide contactfrequenties zijn te vinden in tabel 7.6.
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Tabel 7.6  
Frequentie van face-to-face contact voor en tijdens de mantelzorgperiode en intensiteit van de geboden 
zorg, naar reistijd naar de hulpbehoevende, 2001 (verticaal gepercenteerd en in gemiddeld aantal uren  
per week)

B14  
minuten

15-29 
minuten

30-44  
minuten

45-59  
minuten

C60  
minuten totaal

contactfrequentie voor de 
mantelzorgperiode

 minder dan 1 keer per week 23 35 40 66 78 36

 1-3 keer per week 60 58 52 34 20 53

 4-7 keer per week 13 7 9 0 1 9

 > 7 keer per week 4 1 0 0 1 2

contactfrequentie tijdens de 
mantelzorgperiode

 minder dan 1 keer per week 5 5 1 10 24 7

 1-3 keer per week 40 54 57 67 68 49

 4-7 keer per week 35 34 41 21 7 32

 > 7 keer per week 20 8 1 2 1 12

intensiteit

 1-8 uur per week 61 63 53 61 73 62

 C 9 uur per week 39 37 47 39 27 38

gemiddeld aantal uren 11 10 16 11 17 12

Bron: SCP (Mantelzorg ’01)

De frequentie gaat duidelijk omhoog tijdens de mantelzorgperiode, ten opzichte 
van de periode daarvoor. Voordat er sprake was van mantelzorg, ging ruim een 
derde (36%) minder dan een keer per week bij de betrokkene op bezoek, tijdens de 
mantelzorgperiode is dit slechts 7%. Toch blijft er ook tijdens die periode een effect 
zichtbaar van de reistijd. Bij hulpbehoevenden die verder weg wonen, gaat men ook 
tijdens de mantelzorgperiode minder vaak op bezoek dan bij hulpbehoevenden die 
dichtbij wonen. 

Eerdere analyses (Timmermans et al. 2003) hebben aangetoond dat de intensiteit 
van de geboden hulp met name afhangt van de ernst van de hulpbehoefte, de leeftijd 
van de hulpbehoevende en de aanwezigheid van andere mantelzorgers. Dat reistijd 
niet genoemd is, is logisch omdat ze op alle mantelzorgers sloegen, dus zowel op de 
reizende als niet-reizende. Wat gebeurt er als uitsluitend geselecteerd wordt op rei-
zende helpers?

Uit tabel 7.6 blijkt dat er een zwakke samenhang is tussen de reistijd en het aan-
deel hulpverleners dat meer dan acht uur per week zorg geeft. Gemiddeld verleent 
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38% van de reizende mantelzorgers een dergelijke intensieve vorm van hulp. Alleen 
bij de groep die meer dan een uur moet reizen, is dit lager: 27%. Het gemiddelde 
aantal uren hulp per week laat eenzelfde beeld zien. Gemiddeld geven de mantelzor-
gers die reizen, twaalf uur zorg per week, maar bij de mantelzorgers die meer dan 
een uur moeten reizen, is dit zeventien uur. 

Tabel 7.7  
Determinanten van de face-to-face contactfrequentie tussen mantelzorgers en hulpbehoevenden voor en 
tijdens de mantelzorgperiode en van de intensiteit van de geboden hulp, 2001 (in odds ratio’sa)

contactfrequentie voor 
de mantelzorgperiodeb

contactfrequentie tijdens 
de mantelzorgperiodec

intensiteit van 
de hulp

mantelzorger reist langer dan 15 minuten 0,25* 0,30* 0,82

leeftijd mantelzorger (t.o.v. ouder dan 55 jaar)

 16-34 jaar 1,01 0,88 1,01

 35-44 jaar 0,71 1,48 1,35

 45-54 jaar 0,74 1,12 1,02

mantelzorger is een vrouw (t.o.v. man) 1,26 1,31 1,1

hulpbehoevende is een vrouw (t.o.v. man) 1,18 0,75 0,67*

relatie (t.o.v (schoon)ouder)

 andere familie 0,28* 0,48* 0,80

 rest 0,17* 0,30* 0,46*

mantelzorger werkt 0,69 0,66* 0,60*

huishoudensinkomen mantelzorgerd

(t.o.v. = 24.958 euro per jaar)

 < 10.891 euro 1,71 1,51 1,15

 10.891-18.605 euro 1,68 1,08 1,45

 18.605-24.958 euro 1,16 1,17 1,69

ernst fysieke beperkingen hulpbehoevende 1,04 1,27* 1,28*

R2 Nagelkerke (%) 22 21 11

a Signif icante odds ratio’s (p < 0,05) zijn aangeven met een *. 
b De kans dat de mantelzorger een keer week per week of meer op bezoek komt (t.o.v. minder dan een keer per week). 
c De kans dat de mantelzorger drie keer per week of meer op bezoek komt (t.o.v. minder dan drie keer per week). 
d Gevraagd in guldens over 2001. 
 
Bron: SCP (Mantelzorg ’01)
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Tabel 7.7 geeft de uitkomsten van drie logistische regressies weer: een van de nor-
male contactfrequentie, een van de contactfrequentie tijdens de mantelzorgperiode 
en een van de intensiteit van de hulp. De gegevens in de tabel kan men als volgt 
duiden. Een odds ratio groter dan 1 geeft aan dat de betrokken categorie een grotere 
kans heeft op een hoge bezoekfrequentie dan de referentiecategorie. Een odds ratio 
kleiner dan 1 geeft het omgekeerde aan. Zo zijn de odds ratio’s van ‘andere familie’ 
en ‘rest’ bij de contactfrequentie voor de mantelzorgperiode kleiner dan 1. Dit bete-
kent dat een mantelzorger minder vaak op bezoek gaat bij ‘andere familie’ of ‘rest’ 
dan bij (schoon)ouders die hier de referentiecategorie vormen. Het komt ook voor 
dat er geen referentiecategorie is, zoals bij de reistijd. Dan betekent een odds ratio 
kleiner dan 1 dat de kans op een hoge bezoekfrequentie afneemt naarmate de reis-
afstand groter is. Als een odds ratio dicht bij 1 ligt, dan is er geen effect. Of een odds 
ratio ver genoeg van de 1 ligt om echt te spreken van een effect, wordt in de tabel 
aangegeven door een * bij het betrokken cijfer. 

In de analyses hebben we inkomen gebruikt als indicator van de sociaal-econo-
mische positie, in de literatuur wordt vaak gekeken naar de opleiding. Opleiding zit 
echter niet goed in het databestand.

De hypothese dat er een invloed is van reistijd op de contactfrequentie kan bevestigend 
worden beantwoord. Reistijd is zowel van invloed op de contactfrequentie voor de 
mantelzorgperiode als op die tijdens de mantelzorgperiode. De contactfrequentie is 
lager als men verder moet reizen.

Naast reistijd spelen andere factoren een rol. Voor (schoon)ouders is men bereid 
vaker op weg te gaan dan voor andere familieleden en vrienden/kennissen, ongeacht 
de reistijd (hier wordt immers in de analyse rekening mee gehouden). Bij de contact-
frequentie tijdens de mantelzorgperiode speelt de arbeidsmarktpositie mee. Mantel-
zorgers die betaald werken, komen minder vaak helpen dan mantelzorgers die niet 
werken. Ten slotte is tijdens de mantelzorgperiode de ernst van de fysieke beperkin-
gen van de hulpbehoevende van belang: hoe meer beperkingen, des te groter de kans 
dat helpers drie keer per week of vaker op bezoek gaan. 

Een aantal kenmerken hebben geheel onverwacht geen effect op het aantal visites. 
Bijvoorbeeld het geslacht van de mantelzorger: mannelijke helpers gaan even vaak 
op bezoek bij hun hulpbehoevende als vrouwelijke. Ook speelt het geslacht van de 
hulpbehoevende niet mee. En ten slotte is er geen samenhang gevonden tussen de 
sociaal-economische positie van de mantelzorger en de contactfrequentie met de 
hulpbehoevende. Kennelijk vormt een laag inkomen van helpers geen beperking voor 
het contact tussen beiden. 

Het is duidelijk dat mantelzorgers die ver moeten reizen, minder vaak op visite 
komen bij de hulpbehoevende dan mantelzorgers die dichtbij wonen. Hun contact-
frequentie gaat wel omhoog als de gezondheidstoestand verslechtert, maar blijft 
achter bij die van informele helpers die nabij wonen. Deze uitkomst is zeer relevant 
voor de afstemming met de thuiszorg. Als de situatie van een mantelzorger bijvoor-
beeld door een verhuizing verandert, of als een hulpbehoevende uitsluitend helpers 
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op afstand heeft, zullen de betrokkenen minder vaak kunnen komen helpen en dient 
met de thuiszorg te worden overlegd of haar hulp aanpassing behoeft.

De hypothese dat de reistijd van invloed is op de intensiteit van de zorg, kan niet beves-
tigd worden (zie tabel 7.7). De intensiteit van de geboden zorg hangt wel samen met de 
sociale afstand tot de hulpbehoevende. Aan vrienden en kennissen geeft men minder 
vaak veel hulp dan aan (schoon)ouders en andere familieleden. Verder blijkt uit de 
tabel dat reizende mantelzorgers met name intensieve zorg geven aan mannen, als zij 
niet werken en als de hulpbehoevende ernstige fysieke beperkingen heeft.

Eerder werd gesteld dat er een relatie is tussen reistijd en bezoekfrequentie: mantel-
zorgers die verder moeten reizen, komen over het algemeen minder vaak op visite. 
Als zij toch dezelfde hoeveelheid zorg willen geven als mantelzorgers die niet ver 
hoeven te reizen, dan is dit alleen mogelijk als zij per bezoek langer bij de hulpbe-
hoevende zijn. Tabel 7.8 laat zien dat dat inderdaad het geval is: helpers die een keer 
per week komen, verlenen het langste hulp (bijna zeven uur). Helpers die iets vaker 
komen, geven per bezoek ongeveer drie uur hulp en helpers die vrijwel elke dag langs 
gaan, blijven twee uur. 

Tabel 7.8  
Aantal uren zorg geboden per bezoek, naar het aantal bezoeken per week tijdens de mantelzorgperiode, 
2001 (gemiddeld aantal uren)

aantal bezoeken per week aantal uren hulp per week aantal uren hulp per bezoek 

1 6,7 6,7

2 7,0 3,4

3 9,1 2,9

4 11,2 2,8

5 15,0 2,9
6 of 7 keer 10,8 2,2

Bron : SCP (Mantelzorg ’01)

De veronderstelling dat mantelzorgers die ver moeten reizen, minder intensieve zorg 
geven dan mantelzorgers met een korte reistijd, klopt dus niet. Mantelzorgers die ver 
reizen komen minder vaak, maar hun visites zijn langer. Het gemiddelde aantal uur 
dat per week hulp gegeven wordt, is dus niet afhankelijk van de reistijd.

7.5  Type zorg

Mantelzorgers die reizen, geven minder vaak persoonlijke verzorging dan mantel-
zorgers die voor een lid van het eigen huishouden zorgen, zo bleek uit de tweede 
paragraaf van dit hoofdstuk. Zijn er ook binnen de groep reizende mantelzorgers 
verschillen in de typen zorg die zij bieden? Dergelijke verschillen lijken in ieder geval 
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op het eerste gezicht niet op te treden naar reistijd (zie tabel 7.9). Helpers die verder 
weg wonen, geven bijvoorbeeld even vaak huishoudelijke hulp als zij die dichtbij 
wonen. Opvallend is echter dat mantelzorgers die meer dan een uur reizen, relatief 
vaak persoonlijke verzorging geven. Dit verschil valt weg als ook rekening wordt 
gehouden met andere kenmerken (zie tabel 7.10).

Tabel 7.9 
Type zorg geboden door mantelzorgers, naar reistijd naar de hulpbehoevende, 2001 (verticaal  
gepercenteerd en gemiddeld aantal typen hulp)

B14  
minuten

15-29  
minuten

30-44  
minuten

45-59  
minuten

C60  
minuten totaal

huishoudelijke hulp 75 69 64 76 78 73

persoonlijke verzorging 28 27 29 25 42 29

begeleiding 77 84 95 84 84 82

gemiddeld aantal typen hulp 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 1,8

Bron: SCP (Mantelzorg ’01)

Tabel 7.10 geeft de uitkomsten van logistische regressies op de verschillende typen 
zorg en het aantal typen zorg dat een mantelzorger verleent. De interpretatie van de 
cijfers in de tabel is als toegelicht bij tabel 7.7. 

De hypothese waarin is gesteld dat er een invloed is van reistijd op het type hulp 
dat een mantelzorger geeft, wordt ten dele bevestigd. De reistijd blijkt invloed te 
hebben op de kans dat hij of zij begeleiding geeft. Helpers die verder reizen, geven 
vaker begeleiding dan helpers die minder ver weg hoeven. Aanvullende analyses 
laten zien dat de relatie tussen reistijd en begeleiding blijft bestaan, ook als gecon-
troleerd wordt voor de behoefte aan emotionele ondersteuning van de hulpbe-
hoevende. Het kan zijn dat mantelzorgers die ver moeten reizen, meer telefonisch 
contact hebben en dit onder begeleiding scharen. Een hogere frequentie van telefo-
nisch contact is echter niet zichtbaar in een hogere telefoonrekening voor mantel-
zorgers die verder weg wonen (zie tabel 7.5). 

Op de andere typen mantelzorg en het aantal typen hulp dat een mantelzorger 
geeft, is er geen invloed van de reistijd. Hier is het bijvoorbeeld de ernst van de beper-
kingen of de familierelatie, die het type hulp en het aantal typen bepalen. 

Al met al bieden mantelzorgers met een lange reistijd naar de hulpbehoevende, vaker 
psychosociale begeleiding (zoals regelen van zaken, troosten en luisteren) vergeleken 
met mantelzorgers met een korte reisduur. Dit resultaat kan niet zijn veroorzaakt 
door de ernst van de fysieke beperkingen van de hulpbehoevende; hiermee is in het 
model reeds rekening gehouden. Verder blijken helpers met een korte en lange reis-
tijd net zo vaak huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging geven. 



102 De mobiliteit van de mantelzorger

Tabel 7.10  
Determinanten van de verschillende typen zorg geboden door mantelzorgers, 2001 (in odd’s ratiosa)

huishoude-
lijke hulp

persoonlijke 
verzorging begeleiding

twee of drie 
typen hulp

mantelzorger reist langer dan 15 minuten 0,72 0,95 1,61* 1,16

leeftijd mantelzorger (t.o.v. ouder dan 55 jaar)

 16-34 jaar 1,38 1,63 0,49* 0,69

 35-44 jaar 1,97* 2,08* 0,78 1,28

 45-54 jaar 1,36 2,29* 1,02 1,57

mantelzorger is een vrouw (t.o.v. man) 1,45 1,04 1,32 1,67*

hulpbehoevende is een vrouw (t.o.v. man) 1,68* 0,65* 0,61 0,80

relatie (t.o.v (schoon)ouder)

 andere familie 1,07 0,76 0,79 0,89

 rest 0,36* 0,34* 0,82 0,31*

mantelzorger werkt 0,94 0,77 1,25 1,12

huishoudensinkomen mantelzorgerb

(t.o.v. > 24.958 euro) per jaar)

 < 10.891 euro 1,28 0,87 0,52* 0,67

 10.891-18.605 euro 1,79* 0,91 0,53* 0,88

 18.605-24.958 euro 1,38 1,00 0,82 0,93

ernst fysieke beperkingen hulpbehoevende 1,09 1,66* 1,31* 1,41*

R2 Nagelkerke (%) 11 21 13 23

a Signif icante odds ratios (p < 0,05) zijn aangegeven met een *. 
b Gevraagd in guldens over 2001. 
 
Bron: SCP (Mantelzorg ’01)

7.6  Conclusies

Mantelzorg is niet beperkt tot zorg aan inwonende gezinsleden. Wie voor een uitwo-
nende ouder, familielid, vriend of kennis zorgt, moet extra moeite doen en heen en 
weer reizen om te kunnen helpen. 

De reizende mantelzorger is vaak een reizigster, die bij de (schoon)ouders op 
visite gaat om te helpen. Er wordt ook geholpen bij andere familieleden of bij vrien-
den en kennissen, maar dat komt minder vaak voor. Reizende mantelzorgers geven 
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gemiddeld twaalf uur hulp in week, waarbij het met name gaat om huishoudelijke 
hulp en psychosociale begeleiding, en minder om persoonlijke verzorging.

 
De reis is voor de meeste mantelzorgers kort. De helft van hen hoeft niet langer te 
reizen dan een kwartier, en driekwart niet langer dan een half uur. De auto wordt het 
meest gebruikt als vervoermiddel, zeker als de reistijd langer is dan een kwartier. Aan 
de reis hangt een prijskaartje. Mantelzorgers die minder dan een kwartier hoeven te 
reizen, zijn gemiddeld 4 euro per maand hieraan kwijt, maar met een langere reistijd 
kunnen de kosten zwaar gaan drukken. Zo kost het een helper die langer dan een 
uur onderweg is, bijna 100 euro per maand.

Naar schatting waren er in 2001 90.000 mantelzorgers die hoge reiskosten hadden 
(meer dan 160 euro per jaar, de bovenste 25% van de reiskosten) en een relatief laag 
inkomen (minder dan 15.000 euro per jaar, de onderste 25% van de inkomens van de 
mantelzorgers).

Mantelzorgers die lang moeten reizen geven, in overeenstemming met de verwach-
tingen, andere zorg dan hun collega’s met een korte reistijd. Zij komen minder vaak 
op bezoek. Zo gaat van de helpers die meer dan een uur moeten reizen, slechts 1% 
meer dan zeven keer in de week bij de betrokken hulpbehoevenden langs, bij de hel-
pers die minder dan een kwartier hoeven te reizen, is dit 20%. Verder geven zij meer 
psychosociale begeleiding dan helpers die dicht bij hun hulpbehoevende wonen. 
Waarom dit zo is, is niet duidelijk. Een mogelijke verklaring is dat mantelzorgers 
alleen lang reizen als zij de enige of de centrale verzorger zijn, waarmee zij ook de 
aangewezen persoon zijn om regelwerk te doen. Huishoudelijke hulp of persoon-
lijke verzorging wordt niet minder gegeven naarmate een mantelzorger langer moet 
reizen.

Mantelzorgers die lang moeten reizen, geven evenveel uren zorg als mantelzorgers 
die niet ver hoeven. Zij komen minder vaak op visite, maar zij blijven wel langer, 
waardoor hun gemiddelde aantal uren hulp per week ongeveer hetzelfde is als dat 
van de helpers die niet lang hoeven te reizen.

In de inleiding van deze bijdrage hebben we het algemene beeld naar voren gebracht 
dat mantelzorgers die ver moeten reizen, minder zorg geven. Dit beeld blijkt onjuist 
te zijn. Reistijd heeft geen invloed op de hoeveelheid hulp die zij bieden. Zeker als het 
ouders of andere familieleden betreft, zijn mantelzorgers bereid om lang te reizen en 
veel te helpen. Anders is dit echter voor vrienden en kennissen: deze helpt men met 
name als zij dichtbij wonen. Mensen zonder familie of vrienden in de buurt hebben 
dus potentieel weinig informele helpers.



104 De mobiliteit van de mantelzorger

Noot

1 In Timmermans (2003) wordt een totale gemiddelde reistijd genoemd van 18 minuten; deze 
geldt voor alle mantelzorgers (dus inclusief de mantelzorgers die voor een lid van het eigen 
huishouden zorgen).
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8 Ouderen in meergeneratieshuishoudens

Joost Timmermans1 (scp)

8.1 Inleiding

Het huidige kabinet toonde zich al enkele keren bezorgd over de kosten die gepaard 
kunnen gaan met de vergrijzing van de bevolking. Mede daarom benadrukt dit 
kabinet dat burgers de problemen waartoe die vergrijzing kan leiden, vaker dan nu 
zelf zullen moeten oplossen (vws 2005). In de media ontstond hierdoor het beeld 
dat mensen in de toekomst hun oude hulpbehoevende ouders in huis zullen moeten 
nemen, omdat collectief gefinancierde opvang alleen nog beschikbaar blijft voor 
ouderen zonder enige hulpbron. 

Burgers hebben dat beeld kennelijk overgenomen, want uit onderzoek blijkt dat de 
overgrote meerderheid (80%) van de volwassen bevolking verwacht dat zieke mensen 
in de toekomst veel meer dan tegenwoordig, afhankelijk zullen zijn van hun familie. 
Overigens vindt een nog grotere meerderheid (91%) dat ongewenst (scp 2004), maar 
velen van hen zijn er wel toe bereid. Zo zei in ander onderzoek de helft van de onder-
vraagde 18-59-jarigen hun ouder of ouders in huis te zullen nemen en voor ze te zorgen 
als ze zich niet meer kunnen redden en thuiszorg niet meer voldoende is. De in dat 
onderzoek ondervraagde ouderen voelden daar trouwens weinig voor: van de 60-plus-
sers zou slechts 6% bij hun kinderen willen wonen om door hen te worden verzorgd 
(rkk/kro 2004).

Bij al deze aandacht voor ouderen in huishoudens die uit meer generaties bestaan, 
bleef een veelgestelde vraag telkens onbeantwoord: komt het nog wel op enige schaal 
voor? Dat er ouderen inwonen bij hun kinderen, bleek uit de commotie over de voor-
ziening die de gemeente Boekel had getroffen om dit samenwonen bouwkundig 
mogelijk te maken. Deze voorziening bleek in strijd met de Wet op de ruimtelijke 
ordening (vrom 2002). Inmiddels heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer (vrom) de regels verhelderd en deels aangepast; 
veel (vooral Brabantse) gemeenten hebben verordeningen opgesteld die in overeen-
stemming zijn met de wet.2

Van al wat oudere datum is de discussie over het zogenoemde zorgcontract, dat 
gebruikelijk is in de agrarische sector in oostelijke delen van Nederland. Zo’n contract 
geeft de opvolger in het agrarische bedrijf een groter deel van de erfenis dan de broers 
en zussen, maar verplicht hem of haar wel tot de eventuele zorg voor de ouders.

Overigens gaat het in deze voorbeelden lang niet altijd over de groep die in dit 
hoofdstuk centraal staat. Een aantal ouderen deelt wel de woning met hun kinderen, 
maar niet het huishouden. In andere gevallen bewoont de ouder een ruimte (woning, 
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verbouwde garage) op het erf van de kinderen. Dit inwonen en aanwonen, zoals het 
in het beleidsjargon heet, valt buiten het onderwerp van dit hoofdstuk. 

Het huishouden waarin ouderen zijn opgenomen en dat meerdere generaties omvat 
(hierna kortweg ‘meergeneratieshuishouden’ genoemd), komt dus nog wel voor, 
maar het blijft de vraag of dit een incidenteel of een algemeen verschijnsel is. Van-
daar de twee vragen die we in dit hoofdstuk zo goed mogelijk beantwoorden. De 
eerste luidt: hoeveel personen van 65 jaar en ouder delen het huishouden met een of 
meer van hun kinderen en eventuele kleinkinderen en hoe heeft dit verschijnsel zich 
in het verleden ontwikkeld? Daarbij wordt ook nagegaan hoeveel van hen hulpbehoe-
vend zijn en hoeveel van deze ouderen bij hun kinderen inwonen. Paragraaf 8.2 bevat 
de aantallen.

De tweede onderzoeksvraag luidt: wat zijn de kenmerken van (hulpbehoevende) 
personen van 65 jaar en ouder in meergeneratieshuishoudens en van de huishoudens 
waarvan ze deel uitmaken? In paragraaf 8.4 gaat het om kenmerken van de huis-
houdens, in het bijzonder om de samenstelling ervan. In paragraaf 8.5 zijn oudere 
personen de onderzoekseenheid en gaat de aandacht uit naar persoonskenmerken 
als leeftijd en geslacht, en kenmerken die alle leden van het huishouden met elkaar 
gemeen hebben, zoals de stedelijkheidsgraad. Voorafgaand aan die beschrijvende 
paragrafen schenken we in paragraaf 8.3 aandacht aan de verklarende literatuur over 
het samenwonen van ouderen met hun kinderen.

8.2 Aantallen met hun kinderen samenwonende ouderen

Samenwonende ouderen
De samenstelling van de huishoudens van personen van 65 jaar en ouder staat, 
voor een reeks van jaren, weergegeven in tabel 8.1. Er is daar nog geen onderscheid 
gemaakt tussen inwonende ouderen en inwonende kinderen. De cijfers zijn gehaald 
uit het Woningbehoefteonderzoek (wbo) dat het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs) de afgelopen decennia elke vier jaar heeft gehouden (voor een beschrijving van 
het onderzoek: zie bijlage A). Onderdeel van het wbo is een zogenoemde huishoud-
box, die vragen bevat naar de samenstelling van het huishouden van alle responden-
ten. Behalve de leeftijd en het geslacht van al die huisgenoten, is hun relatie tot het 
hoofd van het huishouden bekend.3
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Tabel 8.1  
Samenstelling van het huishouden van personen van 65 jaar en ouder en van 65-plussers die het  
huishouden met kinderen delen, naar geslacht, 1976-1998 (in procenten)

1976 1981 1985 1989 1993 1998

alleenstaand 30 30 33 34 36 38

(echt)paar zonder anderen 48 48 52 53 52 55

wonend met kinderen 17 16 12 11 9 6

overig 6 6 3 3 2 1

oudere mannen die met kinderen wonen 18 14 12 9 6

oudere vrouwen die met kinderen wonen 15 11 10 9 5

absolute aantallen ouderen (x 1000) die 
met kinderen wonen 254 243 188 180 151 115

Bron: CBS (LVV’76); bewerking door Vis (1981); CBS (WBO’81, ’85, ’89, ’93, ’98)

Het percentage ouderen dat met kinderen het huishouden deelt, daalde van zeventien 
in 1976 tot zes in 1998. Naar schatting ging het in 1998 om 115.000 personen. Tomas-
sini vond in een internationaal vergelijkend onderzoek eenzelfde percentage; de 
gegevens over Nederland werden in het jaar 2000 verzameld (Tomassini et al. 2004).

Als de trend van de afgelopen twintig jaar zich de laatste jaren heeft voortgezet, 
zou in 2004 nog slechts 4% van de ouderen in meergeneratieshuishoudens wonen.4 
Exact dat percentage wordt gevonden in het Aanvullend voorzieningengebruik 
onderzoek uit 2003 (avo’03; niet in de tabel), al is dit cijfer minder betrouwbaar, 
omdat het avo een kleinere steekproef kent. Zo’n percentage komt overeen met circa 
90.000 personen. 

In de tabel staan ook de absolute aantallen ouderen in meergeneratieshuishou-
dens vermeld. Door de toename van het aantal ouderen in Nederland dalen de abso-
lute aantallen minder snel dan de aandelen in de bevolking.

Tabel 8.1 bevat eveneens cijfers voor mannen en vrouwen. Dat is gedaan om te kunnen 
vergelijken met de over mannen gepubliceerde gegevens uit de Volkstellingen van 1960 
en 1971. In die teljaren woonde 22% respectievelijk 18% van de mannen van 65 jaar en 
ouder met een of meer kinderen samen; bij de meerderheid was er ook nog een partner 
aanwezig (Van Solinge 1993). Het viel niet na te gaan of het aandeel vrouwen in meer-
generatieshuishoudens in de jaren zestig van de vorige eeuw evenredig aan het aandeel 
mannen is gedaald. Als dat zo is, zou het totale aandeel 65-plussers dat met kinderen 
het huishouden deelt, in 1960 op ongeveer 20% hebben gelegen en in 1971 op 17%.5

Een onderzoek dat begin jaren vijftig van de vorige eeuw is gehouden onder 12.000 
ouderen in kleine en middelgrote gemeenten, liet een aandeel ouderen in meerge-
neratieshuishoudens van 25% zien, waarvan 14% inwoonde bij de kinderen en 11% 
die kinderen juist inwoning gaf (Diederich 1958). Het lijkt erop dat de daling in het 
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aandeel ouderen dat het huishouden met kinderen deelt, al veel langer aan de gang 
is, maar dat deze trend de laatste decennia is versneld. 

 
Interessant is de toename van het aandeel dat alleen met de partner samenwoont. 
Er is wel gesteld dat de stijging van het percentage alleenstaanden onder ouderen 
veroorzaakt is door het gegroeide verschil in levensverwachting tussen mannen en 
vrouwen (zie bv. Alders et al. 2003). Dit verschil (op 65-jarige leeftijd) nam toe van 
twee jaar in 1960 naar vier jaar in het jaar 2000. Als dit de enige verklarende factor 
was, zou het aandeel (echt)paren dalen. Het tegendeel blijkt het geval; de verklaring 
voor het groeiende aandeel oudere alleenstaanden ligt dan ook mede in de afname 
van het samenwonen met kinderen of, in mindere mate, met anderen.

Inwonende ouderen
Het is aannemelijk dat het bij een deel van de ouderen die het huishouden met kinderen 
delen, gaat om een laatste kind dat nog niet zelfstandig is. Daarom is apart gekeken 
naar het aantal ouderen dat bij hun kinderen inwoont. De kanttekening die daarbij 
hoort, is dat in enquêtes niet altijd duidelijk is wie op welke gronden als hoofd van 
het huishouden wordt beschouwd en wie als inwonende.6 De cijfers in tabel 8.2 
moeten daarom met enige voorzichtigheid worden gebruikt.

Tabel 8.2  
Personen van 65 jaar en ouder, naar hun positie in het huishouden, 1976-1998 (in procenten en absolute 
aantallen x 1000)

1981 1985 1989 1993 1998

inwonen van ouderen bij kinderen (%) 3,1 2,4 1,9 1,6 1,1

inwonen van kinderen bij ouderen (%) 12,8 9,9 8,6 7,2 4,8

inwonen van ouderen bij kinderen (x 1000) 48 37 33 28 20
inwonen van kinderen bij ouderen (x 1000) 195 151 147 123 95

Bron: CBS (WBO’81, ’85, ’89, ’93, ’98)

Verreweg de meeste ouderen in een meergeneratieshuishouden beschouwen zich als 
het hoofd van dat huishouden of als de partner van het hoofd. Slechts 1% van de  
65-plussers woonde in 1998 bij de kinderen in; dit zijn zo’n 20.000 personen.

Het nidi schat het aantal inwonende ouderen op 32.000, dat is 1,8% van de  
65-plussers (Alders et al. 2003). Dat lijkt een groot verschil met de uitkomsten van 
het wbo, maar door het kleine aantal respondenten in beide onderzoeken is de kans 
op onnauwkeurigheid groot. Een veilige conclusie luidt dat in Nederland enkele tien-
duizenden personen van 65 jaar en ouder bij hun kinderen inwonen.

Inwonen van de kinderen komt steeds minder voor en ook die trend is al veel langer 
gaande. Volgens het nidi woonde in 1956 nog 15% van de Nederlanders boven de 
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45 jaar samen met ten minste één ouder. In 1990 was dat nog maar 2%, in 2005 1% 
(nidi 2004). Terwijl het inwonen van kinderen vanaf 1980 het sterkst daalde, is het 
inwonen van ouderen in dat jaar al een marginaal verschijnsel geworden.

Hulpbehoevende ouderen in meergeneratieshuishoudens
Het maakt voor een hulprelatie niet uit of kinderen bij de ouder inwonen of omgekeerd. 
Daarom is, los van wie bij wie inwoont, gekeken naar het aantal ouderen in meer-
generatieshuishoudens, dat door chronische ziekte of handicaps belemmeringen7 
in het dagelijks functioneren ervaart en mogelijk door de kinderen wordt verzorgd 
(tabel 8.3). Dit blijkt voor hooguit 20% het geval te zijn Voor de meesten zijn er dus 
heel andere redenen dan gezondheidsproblemen om het huishouden met de kinderen 
te delen.

De cijfers in tabel 8.3 suggereren dat het aantal sterk belemmerde ouderen tot het 
midden van de jaren negentig van de vorige eeuw licht is toegenomen en daarna weer 
is gedaald.8 Het aandeel ouderen dat hulpbehoevend is (sterk belemmerd), komt in 
geen van de jaren boven de 20% uit. Dit betekent dat er momenteel hooguit 20.000 
gehandicapte ouderen in meergeneratieshuishoudens leven. Dit wil niet zeggen 
dat deze ook allemaal door hun kinderen worden verzorgd; er kan nog een partner 
aanwezig zijn, maar het is ook mogelijk dat personen buiten het huishouden hulp 
bieden. Hierop gaan we in paragraaf 8.5 verder in.

Tabel 8.3  
Ervaren belemmeringen bij het dagelijkse functioneren onder personen van 65 jaar en ouder die het  
huishouden met hun kinderen delen, 1983-2003 (verticaal gepercenteerd)

1983 1987 1991 1995 1999 2003

niet belemmerd 70 64 64 63 66 62

licht belemmerd 17 22 16 17 20 20

sterk belemmerd 13 14 20 20 14 18

(n) (221) (181) (98) (132) (166) (89)

Bron: SCP (AVO’83, ’87, ’91, ’95, ’99, ’03)

Samengevat blijken momenteel zo’n 90.000 personen van 65 jaar en ouder het huis-
houden met een of meer kinderen te delen. Slechts enkele tienduizenden wonen bij 
die kinderen in en het aantal hulpbehoevende ouderen in meergeneratieshuishou-
dens ligt in dezelfde orde van grootte. De combinatie ‘hulpbehoefte en inwonen’ 
komt nog weer minder voor. Dit leidt tot de conclusie dat ouderen in Nederland 
zelden bij hun kinderen gaan inwonen als ze hulpbehoevend worden: het gaat hoog-
uit om enkele duizenden gevallen.
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8.3 Literatuur over meergeneratieshuishoudens

Uit de cijfers in paragraaf 8.2 bleek, dat samenwoning van ouderen met hun kin-
deren meestal niet betekent dat die ouderen bij de kinderen intrekken. Er is geen 
Europese, laat staan Nederlandse, literatuur gevonden die vertelt hoe meergeneratie-
shuishoudens ontstaan. Panelonderzoek onder 75-plussers en hun kinderen in de 
Verenigde Staten (Choi 2003) leert dat ouderen en kinderen in ruim een kwart van de 
gevallen altijd hebben samengewoond. In een deel van die huishoudens bereidt het 
jongste kind zich nog voor op een zelfstandig bestaan. Voor een ander deel gaat het 
om etnische groepen bij wie het samenwonen onderdeel is van de groepscultuur.

Als ouders dan wel kinderen bij elkaar intrekken, is dat vaak omdat de persoon 
die inwonend wordt, steun nodig heeft. Het kan gaan om financiële ondersteuning, 
om materiële hulp aan een hulpbehoevende ouder of kind en om emotionele onder-
steuning na bijvoorbeeld echtscheiding.

Meergeneratieshuishoudens komen in Amerika vaker voor dan in Nederland 
(Tomassini et al. 2004). Het is daarom de vraag of de onderzoeksresultaten ook voor 
Nederland geldig zijn. 

Financiële omstandigheden vormen elders een reden voor het bijeenwonen van opeen-
volgende generaties. Vroeger was dat in Nederland stellig ook zo. Verweij-Jonker liet 
in haar onderzoek (1945) zien hoe armoede ouderen dwong bij hun kinderen te gaan 
wonen. Vanwege de financiële lasten daarvan moesten hun eigen kinderen al jong gaan 
werken. De middelen ontbraken om in de jongste generatie te investeren en daardoor 
herhaalde de familiegeschiedenis zich bij elke generatie. De armoede bleef zo in stand.

Het is onwaarschijnlijk dat armoede de huidige ouderen tot samenwonen met hun 
kinderen dwingt, ook al heeft een grote groep onder hen het niet breed. Voorzover 
financiële omstandigheden nog een rol spelen, lijkt het eerder om problemen van de 
kinderen te gaan dan om die van de ouders (De Jong-Gierveld 2000; Choi 2003).

Een andere materiële omstandigheid die van invloed kan zijn, is een tekort aan 
woningen. In het verleden was dit in Nederland een belangrijke reden voor samen-
woning van ouderen met hun kinderen. In paragraaf 8.2 werd al vermeld dat in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw een kwart van de ouderen in meergeneratieshuishou-
dens leefde (Diederich 1958). In een meerderheid van de gevallen was dat de wens 
van ouderen noch hun kinderen, maar door de oorlogsschade was er in die jaren een 
schrijnend gebrek aan woonruimte.

De woningnood werd rond 1985 gelenigd verklaard; thans zijn er vooral tekorten 
aan bepaalde typen woningen. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat een woningtekort 
nog een rol van betekenis speelt bij het besluit van twee generaties volwassenen om bij 
elkaar te blijven of te gaan wonen. Ondanks dat deze factor in recente Vlaamse lite-
ratuur nog is genoemd (Audenaert 2003), blijft hij in latere analyses buiten beschou-
wing.
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De behoefte aan hulpverlening en opvang kan een voornamere reden voor samenwo-
nen zijn dan financiële problematiek. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de ver-
zorging van een persoon (ouder of kind) met een slechte gezondheid (Ward en Spitze 
2004; Choi 2003). Een slechte gezondheid komt relatief vaak voor bij oude ouderen. Dat 
kan verklaren waarom hoogbejaarden in de jaren tachtig van de vorige eeuw vaker met 
hun kinderen samenwoonden dan jonge ouderen (Van Solinge en Esveldt 1991), al kan 
hier ook van een cohorteffect sprake zijn (Liefbroer en De Jong-Gierveld 1995). 

Alleenstaande ouderen die hulpbehoevend zijn, zijn kwetsbaarder dan degenen die 
met een partner samenwonen; oudere mannen kunnen zich in die situatie gemiddeld 
genomen minder goed redden dan oudere vrouwen. Mogelijk komt het daardoor dat 
alleenstaanden en mannen op leeftijd relatief vaak van hulp gebruik maken (Timmer-
mans en Woittiez 2004). Het kan ook verklaren waarom ze in het verleden vaker met 
kinderen samenwoonden dan andere ouderen (Van Solinge en Esveldt 1991).

Alleenstaanden zijn eveneens oververtegenwoordigd onder de kinderen die op 
latere leeftijd weer bij hun ouders gaan wonen. Vaak is het verlies van hun partner, 
door echtscheiding of overlijden, de aanleiding daartoe (Choi 2003).

Van een geheel andere orde zijn culturele factoren. Het meergeneratieshuishouden 
komt in katholieke Europese landen veel vaker voor dan in de protestantse (Tomassini, 
Glaser en Wolf 2004). In Zweden, Denemarken, België en Nederland woont minder 
dan 5% van de 65-plussers met hun kinderen samen, in Groot-Brittannië 9%. In  
Oostenrijk, Italië, Griekenland, Spanje en Portugal is dat 25-30% (Gierveld et al. 
2001; Audenaert 2003; Tomassini et al. 2004). De laatstgenoemde auteurs verklaren 
dit uit de meer individualistische cultuur in de protestantse landen, die tot veel los-
sere familiebanden leidt.

Binnen Nederland is een vergelijkbaar verschil zichtbaar tussen de autochtone 
bevolking en bepaalde groepen allochtonen. Turken en Marokkanen bijvoorbeeld 
vinden het vanzelfsprekend dat ouders bij hun kinderen intrekken als ze hulpbehoe-
vend worden (Esveldt 1998; De Boer en Schellingerhout 2004).

In bepaalde streken van Nederland komt het meergeneratieshuishouden, los van 
geloofsovertuiging of etniciteit, veel vaker voor dan elders. Dat betreft de provincies 
Drenthe en Noord-Brabant en de regio’s Salland en de Achterhoek (nidi 2004). In 
de oostelijke gebieden komt deze traditie voort uit het in paragraaf 8.1 al genoemde 
erfrecht: het kind dat het bedrijf erft, neemt de verzorging van de ouders op zich. 
Overigens kwam in de jaren tachtig van de vorige eeuw het meergeneratieshuishou-
den in Nederland ook vaker voor in landelijk gebied en daarmee onder agrariërs en 
middenstanders (Van Solinge en Esveldt 1991).

Dit overzicht levert een aantal kenmerken op waarnaar in de volgende paragrafen 
wordt gekeken. In paragraaf 8.4 zijn dat kenmerken van de kinderen, zoals hun 
financiële positie, gezondheid en burgerlijke staat. In paragraaf 8.5 keren we terug 
naar de kenmerken van de ouderen, zoals religie, gezondheid en sociaal-economische 
positie. 
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8.4 Kenmerken van kinderen in meergeneratieshuishoudens

Voor de beschrijving van de meergeneratieshuishoudens in deze en de volgende 
paragraaf maken we gebruik van het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 
(avo). Dat avo bevat informatie over alle leden van de huishoudens in de steekproef, 
die ouder zijn dan vijf jaar (zie voor een beschrijving: hoofdstuk 1). Voor het doel van 
dit hoofdstuk zijn drie avo’s samengevoegd (1995, 1999 en 2003). Het resulterende 
bestand bevat 250 huishoudens die twee of drie generaties tellen en waarvan ten 
minste één lid van de oudste generatie ouder is dan 65 jaar. Tot die huishoudens 
behoorden tezamen 760 personen.

Er zijn drie typen huishoudens die onder deze 250 domineren. De grootste groep 
(40%) bestaat uit een ouder (echt)paar met een of meer inwonende kinderen. Tweede 
in omvang (25%) is de groep gezinnen die bestaat uit een hoofd dat ouder is dan  
65 jaar, en een of meer inwonende kinderen. Derde in de rij zijn de uit twee personen 
bestaande huishoudens van een oudere die bij zijn of haar kind inwoont (12%). De 
overige typen (zie de bijlage bij dit hoofdstuk) vormen elk minder dan 3% van alle 
huishoudens. Ze zijn in tabel 8.4 verdeeld over de drie grootste met dien verstande 
dat alle typen met een inwonende oudere bij elkaar zijn gevoegd.

Tot de weinig voorkomende typen horen ook de varianten van het zogenoemde 
driegeneratieshuishouden. In totaal blijkt 5,6% van de 250 huishoudens drie gene-
raties te omvatten. Daarnaast is er in 1,6% van de huishoudens sprake van een of 
meer ouderen bij wie wel kleinkinderen inwonen, maar geen kinderen. Gezien het 
bescheiden aantal van 250 waarop deze percentages betrekking hebben, mag aan de 
uitkomsten niet veel gewicht worden toegekend, met uitzondering van de conclusie 
dat het driegeneratieshuishouden in Nederland weinig voorkomt. Alders et al. (2003) 
constateerden dat al eerder.

Tabel 8.4  
Type huishouden van personen van 65 jaar en ouder die het huishouden met (klein)kinderen  
delen,1995-2003 (verticaal gepercenteerd)

inwonende oudere 22

ouder hoofd met kind 34

ouder hoofd met oudere partner met kinderen 44

(n) (250)

Bron: SCP (AVO ’95, ’99, ’03)

Een meerderheid van de ouderen in meergeneratieshuishoudens is het hoofd van 
dat huishouden of de partner van het hoofd. Dat doet vermoeden dat het veelal om 
ouderen gaat bij wie nog van hen afhankelijke kinderen wonen. Om dit na te gaan 
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is gekeken naar kenmerken van de kinderen die in de desbetreffende huishoudens 
voorkomen. Ruim 40% van deze kinderen is jonger dan 30 jaar, eveneens 40% valt 
in de leeftijdscategorie 30-44 jaar en 20% in die van 45-64 jaar (het oudste kind in de 
steekproef is 62). Enkele gegevens over de arbeidsstatus staan in tabel 8.5.

Van de jongste groep volgt bijna 40% volledig dagonderwijs, de helft verricht 
betaald werkt. Dat wijkt nogal af van het gemiddelde van de hele bevolking in die leef-
tijdsgroep. Dat komt door een leeftijdsverschil: de gemiddelde leeftijd van de groep in 
meergeneratieshuishoudens is 22 jaar tegen een algemeen gemiddelde van 18.

De meerderheid van de personen jonger dan 30 jaar maakt deel uit van een huishou-
den waarvan niet zij maar een 65-plusser het hoofd of de partner van het hoofd is (niet 
in de tabel). Dit alles wijst erop dat er bij huishoudens die kinderen jonger dan 30 jaar 
tellen, sprake is van ouderen die de fase van het lege nest nog niet hebben bereikt.

Tabel 8.5  
Kenmerken van kinderen in het huishouden van personen van 65 jaar en ouder die het huishouden  
met (klein)kinderen delen, naar leeftijdsklasse van het kind, 1995-2003 (verticaal gepercenteerd)

jonger dan 30 jaar 30-44 jaar 45-64 jaar

allen

meergene-
ratieshuis-
houden allen

meergene-
ratieshuis-
houden allen

meergene-
ratieshuis-
houden

volgt volledig dagonderwijs 59 38 1 3 0 0

verricht betaald werk 40 49 79 82 55 45

werkloos of arbeidsongeschikt 4 11 10 16 18 21

(n) (14.267) (138) (10.802) (170) (10.735) (132)
Bron: SCP (AVO ’95, ’99, ’03)

Van de 30-44-jarigen heeft de overgrote meerderheid betaald werk, volledig dag-
onderwijs wordt door weinigen gevolgd. Veel verschil met de cijfers voor de totale 
bevolking is er niet. De oudste groep kinderen die het huishouden met hun ouders 
op leeftijd delen, heeft wel minder vaak betaald werk dan gemiddeld.

De cijfers leiden tot twee conclusies. De eerste is dat er nogal wat huishoudens zijn 
die eigenlijk niet tot de bedoelde groep van meergeneratieshuishoudens horen, 
omdat het samenwonen van tijdelijke aard is: tot het laatste kind het huis verlaat. De 
tweede conclusie is dat financiële problemen van het kind vermoedelijk geen reden 
zijn om met de ouders te blijven samenwonen, omdat de overgrote meerderheid een 
eigen inkomen heeft uit beroepsarbeid of uitkering.

Gegevens over de gezondheid van de kinderen en hun burgerlijke staat zijn te vinden 
in tabel 8.6.
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Tabel 8.6  
Kenmerken van kinderen in het huishouden van personen van 65 jaar en ouder die het huishouden met 
(klein)kinderen delen, naar leeftijdsklasse van het kind, 1995-2003 (verticaal gepercenteerd)

jonger dan 30 jaar 30-44 jaar 45 jaar of ouder

allen

meergene-
ratieshuis-
houden allen

meergene-
ratieshuis-
houden allen

meerge-
neraties-
huishouden

burgerlijke staat

 gehuwd of samenwonend 11 2 68 14 77 50

 gescheiden 1 0 8 6 12 6

 weduwstaat 0 0 0 0 4 3

 nooit gehuwd of samenwonend geweest 88 98 24 80 7 41

gezondheid

 matige tot ernstige fysieke beperkingen 2 2 4 8 10 7

(n) (14.372) (138) (10.830) (117) (10.791) (319)
Bron: SCP (AVO ’95, ’99, ’03)

In alle leeftijdsgroepen komen maar enkele personen met matige of ernstige fysieke 
beperkingen voor. Natuurlijk zijn er relatief ernstig gehandicapte kinderen die soms 
tot op middelbare leeftijd door hun dan oude ouders worden verzorgd, maar het is 
kwantitatief geen belangrijk reden voor het samenwonen van ouders met hun kinde-
ren.9

De burgerlijke staat laat wel grote verschillen zien. In elke leeftijdsgroep zijn perso-
nen die nooit gehuwd of samenwonend met een partner zijn geweest, oververtegen-
woordigd, boven de leeftijd van 30 jaar zelfs sterk oververtegenwoordigd. Het lijkt 
erop dat een groot aantal kinderen die bij hun oude ouders wonen, simpelweg het 
ouderlijk huis nooit hebben verlaten. 

De kinderen in meergeneratieshuishoudens zijn niet vaker dan gemiddeld 
gescheiden of verweduwd. De levensgebeurtenissen die de oorzaak van deze burger-
lijke staat zijn, vormen kennelijk zelden reden tot terugkeer naar het oude nest.

Volgens de literatuur kan het samenwonen van ouderen met hun kinderen mede ver-
klaard worden uit de behoefte van die kinderen aan steun. Financiële problemen, een 
slechte gezondheid of een ingrijpende levensgebeurtenis als het verlies van de partner, 
zijn genoemd als oorzaken. Volgens de hiervoor gepresenteerde cijfers gaat dat in de 
Nederlandse situatie niet meer op. De belangrijkste reden voor dat samenwonen lijkt 
dat de kinderen de stap naar zelfstandig wonen nooit hebben gezet, mede omdat ze 
geen partner hebben gevonden met wie ze een eigen huishouden opzetten.
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8.5 Kenmerken van ouderen in meergeneratieshuishoudens

Ouderen wonen zo zelden bij hun kinderen in dat het databestand minder personen 
in deze omstandigheid bevat dan nodig is voor analyse van de samenstelling van 
deze groep. Tot op zekere hoogte geldt dat eveneens voor hulpbehoevende ouderen, 
want nadere analyse is alleen mogelijk door ook de ouderen met een lichte hulpbe-
hoefte, die relatief weinig hulp nodig hebben, daarin te betrekken. Die hulpbehoefte 
wordt overigens gemeten met een door het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) 
ontwikkeld meetinstrument voor (de ernst van) fysieke beperkingen (De Wit 1997).

Volgens de literatuur wonen ouderen vaker met hun kinderen samen als ze kwetsbaar-
der zijn. Deze kwetsbaarheid kan het gevolg zijn van een ongunstige sociaal-econo-
mische positie, een slechte gezondheid en andere negatieve levensgebeurtenissen als 
het verlies van een partner. Mannen zouden kwetsbaarder zijn dan vrouwen door een 
geringere zelfredzaamheid, alleenstaanden door het ontbreken van een cruciale hulp-
bron: de partner. 

In tabel 8.7 staan de aandelen van de ouderen in meergeneratieshuishoudens 
weergegeven voor een aantal kenmerken, waaronder de hiervoor genoemde. Behalve 
een totaaloverzicht (de eerste cijferkolom) staan ook percentages vermeld voor de 
groep ouderen met ten minste lichte beperkingen. 

De theorie lijkt in de cijfers bevestiging te vinden. Ouderen met ernstige fysieke beper-
kingen, een lage opleiding en ouderen die hun partner hebben verloren, wonen vaker 
in meergeneratieshuishoudens dan ouderen die niet in een dergelijke situatie verkeren. 

In een multivariate analyse (logistische regressie; resultaten niet gepresenteerd) 
blijkt het opleidingsniveau niet langer significant samen te hangen met het wonen 
bij of met kinderen. De kans dat mannen het huishouden met kinderen delen, is 
daarentegen significant groter dan die van vrouwen (tabel 8.7a). Het percentage 
onder ouderen die gescheiden zijn van tafel en bed, is veel hoger dan gemiddeld en 
dat onder hen die gescheiden zijn van echt, juist lager. Dit wijst erop dat kinderen een 
van de gescheiden ouders tijdelijk in huis nemen.
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Tabel 8.7a  
Ouderen (alle / met ten minste lichte beperkingen) die met kinderen het huishouden delen, naar een aantal 
persoonskenmerken, 1995-2003 (in procenten; n = 5763)a

alle ouderen ouderen met beperkingen

leeftijdsklasse n.s. ***

 65-79 jaar 6,3 1,4

 ≥ 80 jaar 6,1 4,5

geslacht n.s. **

 man 6,7 1,6

 vrouw 6,0 2,4

burgerlijke staat *** ***

 gehuwd of samenwonend 5,1 1,0

 gescheiden van tafel en bed 10,7 3,2

 gescheiden van echt 1,5 –

 weduwstaat 8,3 4,2

 nooit gehuwd 4,9 1,2

opleidingsniveau * ***

 hooguit lager onderwijs 7,4 hooguit lager onderwijs 3,1

 lager uitgebreid 5,6 meer dan lager onderwijs 1,3

 middelbaar 4,9

 hbo of hoger 5,6

fysieke beperkingen *** ***

 geen 6,5

 licht 4,7

 matig 5,6 matig 5,1

 ernstig 9,0 ernstig 7,3

kerkgenootschap n.s. n.s.

 Nederlands-hervormd 6,6 2,5

 Rooms-katholiek 6,1 2,4

 gereformeerd 6,6 2,1

 overig 6,0 2,1

 geen 5,8 1,4
allen 6,3 2,1

a Signif icanties: *** : p < 0,01; **: p < 0.05; *: p < 0.1; n.s.: niet signif icant. 
 
Bron: SCP (AVO’95, ’99, ’03)

Een andere in de literatuur genoemde groep factoren die het voorkomen van meerge-
neratieshuishoudens verklaren, zijn de min of meer culturele. Dat deze ook in Neder-
land een rol spelen blijkt uit het feit dat het meergeneratieshuishouden veel vaker 
voorkomt in plattelandsgebieden en in streken in het oosten en het zuiden van het 
land waar ze traditioneel relatief vaak te vinden zijn. Verschillen naar kerkelijke
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achtergrond zijn er evenwel niet. De genoemde verbanden veranderen niet in de multi-
variate analyse (tabel 8.7b).

Tabel 8.7b  
Ouderen (alle / met ten minste lichte beperkingen) die met kinderen het huishouden delen, naar  
een aantal geografische kenmerken, 1995-2003 (in procenten; n = 5763)a

alle ouderen ouderen met beperkingen

stedelijkheidsgraad *** **

 zeer sterk stedelijk 4,2 zeer sterk tot matig stedelijk 1,7

 sterk stedelijk 5,3

 matig stedelijk 5,3

 weinig stedelijk 8,8 weinig of niet stedelijk 2,6

 niet stedelijk 8,4

provincie  *** ***

 Groningen 5,4

 Friesland 5,3

 Drenthe 7,3 Drenthe, Overijssel, Limburg, Flevoland 3,0

 Overijssel 12,0

 Gelderland 8,1 overige provincies 1,7

 Utrecht 5,4

 Noord-Holland 3,4

 Zuid-Holland 3,7

 Zeeland 4,2

 Noord-Brabant 5,1

 Limburg 8,7

 Flevoland 8,6
allen 6,3 2,1

a Signif icanties: *** : p < 0,01; **: p < 0.05. 
 
Bron: SCP (AVO’95, ’99, ’03)

Het beeld bij de ouderen met fysieke beperkingen (de laatste kolom in tabel 8.7a) is 
identiek aan dat van alle ouderen, met één uitzondering: oude ouderen met beperkin-
gen wonen veel vaker met hun kinderen samen dan gemiddeld. Ook andere verschil-
len zijn wel wat groter. Dit betekent dat gehandicapte ouderen vaker bij of met hun 
kinderen wonen als ze ook op andere punten kwetsbaar zijn. Oudere vrouwen met 
fysieke beperkingen wonen, ten slotte, significant vaker in meergeneratieshuishou-
dens dan mannen in vergelijkbare omstandigheden, maar dat komt doordat oudere 
vrouwen vaker fysieke beperkingen hebben. Het bivariate verband verdwijnt dan ook 
in de multivariate analyse. 
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Samengevat: ouderen (al dan niet met fysieke beperkingen) leven relatief vaak met 
kinderen samen als ze in weinig stedelijke gebieden en/of de provincies Drenthe, 
Overijssel, Limburg of Flevoland wonen. Daarnaast komt dat samenwonen, in over-
eenstemming met de theorie, vaker voor naarmate de ouderen kwetsbaarder zijn 
door fysieke beperkingen, verlies van de partner of een lage sociaal-economische 
positie. Dat alles laat onverlet dat het meergeneratieshuishouden ook onder kwets-
bare groepen en ook in streken waar die huishoudens traditie zijn, weinig voorkomt.

Tot slot van deze paragraaf komt de onderlinge hulp die binnen de huishoudens 
wordt verleend, aan bod. Helpt men gezinsleden die chronisch ziek of gehandicapt 
zijn, regelmatig bij de huishoudelijke of persoonlijke verzorging, begeleidt men 
hen of doet men de administratie voor hen? De gebruikte databestanden (avo’99 en 
avo’03) tellen 187 personen in een meergeneratieshuishouden met een oudere die 
matige of ernstige fysieke beperkingen heeft; het gaat om 74 ouderen. Van de 113 
overige personen geeft 30% hulp aan een lid van dat huishouden. Het is dus bepaald 
niet zo dat de gehandicapte oudere in een meergeneratieshuishoudens door alle 
leden van het huishouden wordt verzorgd. Het is mogelijk dat slechts één persoon in 
dat huishouden de verzorging op zich neemt, maar het kan ook zijn dat er hulp van 
buiten komt. Om dit te achterhalen is gekeken naar de hulpaanbieders waarvan de 
huishoudens van de eerdergenoemde 74 ouderen gebruik maken. De resultaten staan 
in tabel 8.8.

Tabel 8.8  
Hulpverleners van ouderen met matige of ernstige fysieke beperkingen, naar type huishouden, 1995-2003 
(in procenten)

meergeneratieshuishoudens andere huishoudens

gezinsleden 22 4

familie, buren, vrienden 13 20

thuiszorg 24 31

particuliere hulp 24 21

(n) (118) (1612)

Bron: SCP (AVO’91, ’95, ’03)

Hulpbehoevende ouderen in meergeneratieshuishoudens krijgen veel vaker dan 
gemiddeld hulp van leden van het huishouden. Dat neemt niet weg dat andere hulp-
bronnen ook nogal eens worden aangesproken. Deze hebben samen zelfs een groter 
aandeel in de hulp dan de gezinsleden. Het is dus niet vanzelfsprekend dat hulpbe-
hoevende ouderen die met hun kinderen samenwonen, ook door die kinderen gehol-
pen worden. 
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8.6 Conclusies

Aantal ouderen in meergeneratieshuishoudens
Dit hoofdstuk begon met het beeld van een samenleving waarin kinderen hun hulp-
behoevende ouders in huis nemen om voor hen te zorgen. Het blijkt een toekomst-
beeld dat nauwelijks aansluit bij de hedendaagse werkelijkheid. Er woont weliswaar 
een flink aantal 65-plussers met hun kinderen samen, maar in bijna de helft van de 
circa 100.000 huishoudens van deze ouderen zijn de kinderen nog jong en vaak van 
hun ouders afhankelijk in plaats van omgekeerd. Dit soort meergeneratieshuishou-
den van ouderen blijft bestaan tot het laatste kind op eigen benen staat en zal geen 
lange levensduur hebben.

Enkele tienduizenden ouderen wonen bij hun kinderen in, het aantal hulpbehoevende 
ouderen dat inwoont of juist kinderen inwoning geeft, ligt in dezelfde orde van 
grootte. De in de inleiding geschetste situatie van hulpbehoevende ouderen die bij 
hun kinderen intrekken, komt weinig voor. Het aantal is zelfs zo laag dat het niet 
goed valt vast te stellen, maar het betreft hooguit enkele duizenden. Ten slotte bleek 
dan ook nog dat die hulpbehoevende ouderen in meergeneratieshuishoudens even 
vaak hulp van buiten het huishouden ontvangen als andere samenwonende ouderen 
die hulp nodig hebben. De door kinderen verzorgde ouderen die het huishouden met 
die kinderen delen, blijken kwantitatief gezien een marginaal verschijnsel.

Culturele traditie
Volgens de theorie wonen oudere personen verhoudingsgewijs vaak met hun kinderen 
samen als dat past binnen de culturele traditie van de groep waartoe ze behoren. Los 
daarvan zou het vaker voorkomen als het kind of de oudere kwetsbaar is dan wanneer 
dat niet het geval is.

Van de traditie zijn nog enkele sporen gevonden (zie tabel 8.7b): op het platteland 
en in de oostelijke en zuidelijke regio’s van ons land ligt het aandeel ouderen dat bij 
of met kinderen woont, zo’n 30% hoger dan gemiddeld. De provincie Overijssel is de 
uitschieter met een aandeel dat 90% hoger ligt dan voor Nederland als geheel. Alleen 
in die provincie komt het aandeel boven de 10% uit, het aandeel hulpbehoevende 
ouderen dat in meergeneratieshuishoudens leeft, komt echter ook in daar niet boven 
de 3%. In regio’s waar deze huishoudens traditioneel meer voorkomen, zijn ze dus 
beslist niet algemeen.

De verschillen tussen katholieke en protestantse Europese landen (veel resp. 
weinig meergeneratieshuishoudens met ouderen) kennen geen equivalent in het 
gedrag van katholieken en protestanten in Nederland. Katholieke ouderen wonen 
niet vaker met hun kinderen samen dan andere; ze gedragen zich wat dit betreft naar 
de Noord- en West-Europese protestantse norm.
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Kwetsbaarheid
Kwetsbaarheid van de kinderen lijkt nauwelijks een reden om bij de ouders te blijven 
of te gaan wonen. De kinderen in meergeneratieshuishoudens studeren of hebben 
een eigen inkomen, gehandicapte volwassen kinderen wonen niet vaker bij hun 
ouders dan gemiddeld en hetzelfde gaat op voor wie een ingrijpende levensgebeurtenis 
als echtscheiding of overlijden van de partner meemaakten. De sterke oververtegen-
woordiging van personen die nooit gehuwd zijn geweest, doet vermoeden dat de 
meeste kinderen in meergeneratieshuishoudens bij hun ouders zijn blijven wonen 
omdat ze geen partner vonden met wie ze een eigen huishouden kunnen vormen.

Het is stellig aan de kwaliteit van de Nederlandse verzorgingsstaat te danken dat 
kwetsbaarheid niet dwingt tot inwoning bij de ouders. Anders dan in een land als de 
VS, waar kwetsbaarheid van volwassen kinderen wel een reden bleek om weer bij de 
ouders in te trekken, leidt verlies van baan, partner of gezondheid in Nederland niet 
tot acute financiële problemen. De zelfstandigheid van gehandicapten en chronisch 
zieken staat hier al decennia lang zo hoog in het beleidsvaandel, dat er een reeks 
aan collectief gefinancierde voorzieningen is ontstaan die mensen met beperkingen 
grotendeels van hun ouders onafhankelijk maakt.

Voor ouderen lijkt de theorie aangaande kwetsbaarheid wel op te gaan. Zo woont van 
de ouderen met ernstige beperkingen 9% met de kinderen samen tegen 6,4% gemid-
deld. Echter, ook van de kwetsbare ouderen woont dus maar een fractie in meergene-
ratieshuishoudens. Opvallend was het hoge percentage met kinderen samenwonende 
ouderen die van tafel en bed gescheiden zijn. Uit het juist lage percentage onder hen 
die definitief gescheiden zijn, valt op te maken dat het veelal om tijdelijke opvang 
gaat. Blijft het feit dat oude ouderen, ouderen van wie de partner is overleden, die 
fysieke beperkingen ondervinden dan wel laag zijn opgeleid, relatief vaak met hun 
kinderen samenwonen.

Wie naar voor Nederland geldende verklaringen van het meergeneratieshuishouden 
zoekt, moet kijken naar de kwetsbaarheid van ouderen en naar regionale variabelen die 
streken aanduiden waar het verschijnsel van oudsher vaker voorkomt, dan elders. Het 
zoeken naar zo’n theorie lijkt momenteel niet zo zinvol: het meergeneratieshuishou-
den lijkt op het punt van uitsterven te staan. Toch wordt wel gezegd dat het verschijnsel 
weer in omvang zal toenemen, vooral doordat allochtonen een groeiend deel van de 
bevolking vormen (Alders et al. 2003). De verzorging van hulpbehoevende ouderen 
is niet alleen traditie binnen groepen allochtonen, maar de desbetreffende ouderen 
zijn ook veel kwetsbaarder en daardoor meer en ook in meer opzichten van hun kin-
deren afhankelijk (Liefbroer en Mulder 2004; Schellingerhout 2004).
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Bijlage bij hoofdstuk 8

Tabel B8.1  
Samenstelling van meergeneratieshuishoudens met 65-plussers naar personen en naar type huishouden 
(in absolute aantallen)

personen huishoudens

hoofd en partner plus

 kind 351 100

 ouder 25 8

 kleinkind 6 2

 kind + overigen 31 6

 kind + kleinkind 11 3

 kind + ouder 41 8

 kind + ouder + overig 5 1

hoofd plus

 kind 197 83

 ouder 60 29

 kleinkind 6 2

 kind + overig 4 1

 kind + kleinkind 8 2

 kind + ouder 9 3

 ouder + overig 8 3

totaal 762 251

Bron: SCP (AVO ’95, ’99, ’03)
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Noten

1  Met medewerking van Jan Spit van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
2  In andere regelgeving werd al eerder een hindernis voor inwoning van ouderen weg-

genomen. Voor ouderen die door hun kinderen worden verzorgd, geldt bijvoorbeeld 
geen korting op de bijstand meer (szw 1997). Dit is vooral van belang voor allochtone 
ouderen die in meerderheid geen volledige aow-uitkering (zullen) ontvangen en dus 
deels op bijstand zijn aangewezen.

3  Het ministerie van vrom heeft in 2003 opnieuw een wbo laten uitvoeren, maar de 
huishoudbox in dat onderzoek geeft geen volledig beeld van de samenstelling van het 
huishouden.

4  De trend verloopt vrijwel lineair, daarom is lineair geëxtrapoleerd.
5  Zie noot 4.
6  In de eerste plaats bepaalt de respondent in bevolkingsonderzoek meestal wie het 

hoofd van het huishouden is en wie inwoont. In een aantal gevallen had de beslissing 
daarover ook anders uit kunnen vallen. Van groter belang voor de onderzoeksvraag is 
dat een oudere die hoofd van het huishouden is, wel degelijk door een inwonend kind 
kan worden verzorgd. Naast het inwonen op zich is daarom het aantal hulpbehoevende 
ouderen interessant dat van de kinderen en eventuele kleinkinderen met wie ze samen-
wonen, verzorging ontvangen.

7  De categorie ‘ernstig belemmerden’ komt grotendeels overeen met de groep die matige 
of ernstige beperkingen ondervindt bij de persoonlijke of huishoudelijke verzorging 
en/of het zich verplaatsen (Heide 1995).

8  Het beeld is nogal wisselend. Dat komt door steekproeffluctuaties (zie de verschillen in 
de steekproefaantallen) en door het kleine aantal respondenten per meetjaar.

9  Er is in het gebruikte onderzoek niet naar psychische of verstandelijke beperkingen 
gevraagd, maar degenen onder hen met ernstiger beperkingen zijn meestal zo weinig 
zelfredzaam dat ze ook fysieke beperkingen hebben.
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9 Slotbeschouwing

Alice de Boer, Joost Timmermans en Mirjam de Klerk (scp)

9.1 Beeld van de informele zorg

Het beeld van de hulp aan zieke verwanten en vrienden is nogal ambivalent. Aan 
de ene kant is dit helpen voor de meeste Nederlanders vanzelfsprekend, maar aan 
de andere kant krijgen vooral de problematische kanten ervan nogal wat nadruk en 
beschouwen velen het onderlinge hulpbetoon als bedreigd. 

Dat informele zorg volkomen vanzelfsprekend is, blijkt uit het feit dat er in 2003 
in Nederland ongeveer 1,6 miljoen volwassen mantelzorgers waren, mensen die in 
eigen kring geregeld hulp bieden aan zieken en gehandicapten.1 Naast deze van-
zelfsprekendheid zijn genegenheid en plichtsgevoel zwaarwegende motieven om te 
helpen. Helpen geeft de voldoening van de mens die belangrijke plichten nakomt, 
een tevreden gevoel de zaken binnen het netwerk zelf in de hand te hebben en wel-
licht het vertrouwen dat anderen ook voor hem of haar klaar zullen staan als dat 
nodig is. 

De nadelen van helpen worden veel vaker belicht dan de voordelen. Helpen kost 
tijd, brengt kosten met zich mee en belast de helpers emotioneel zwaar. Dat zouden 
dan ook de redenen zijn dat de informele zorg een verschijnsel is dat de langste tijd 
heeft gehad.

In de dagbladen en beleidsplannen is deze ambivalente houding terug te vinden. 
De meeste artikelen en documenten die we voor dit doel hebben bekeken, bevatten 
een eenzijdig oordeel: de bereidheid om zorg te verlenen gaat achteruit; als mensen 
deze hulp geven, is het geen vrije keuze en zijn ze belast door het helpen. Het beeld is 
een beetje dat van de Assepoester die door de boze stiefmoeder van sociale normen 
gedwongen is te dienen. Zelden worden de andere kanten van het helpen belicht 
en dan gaat het vaak nog om abstracties, zoals ‘mantelzorg als zorg op menselijke 
maat’ of ‘de zelfstandigheid van mensen die door mantelzorg wordt bevorderd’ of 
‘mantelzorg als voorbeeld van solidariteit’.

Het clichébeeld van de mantelzorger is dat van de dochter tussen de 35 en 54 jaar 
oud, die betaald werkt en zowel voor haar kinderen als voor oude hulpbehoevende 
ouders zorgt, en die daardoor overbelast is. In deze rapportage wordt dit beeld onder 
de loep genomen. Deze algemene schets blijkt te eenzijdig. Er zijn veel meer typen 
mantelzorgers te onderscheiden. Daarnaast gaan we in op een aantal veronderstel-
lingen zoals geuit in kranten en beleidsdocumenten. Neemt de bereidheid om te 
helpen werkelijk af? Heeft dat te maken met het verder uiteen wonen van familieleden 
of het minder vaak delen van de zorg? Trekken ouderen daarom weer vaker bij hun 
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kinderen in? Hoe juist is dat beeld van de mantelzorger als Assepoester? Hoe zit het 
met de belasting, met de kosten van het helpen en heeft de helper hulp vanuit het 
sociale netwerk of van ondersteunende voorzieningen?

In dit hoofdstuk komen deze vragen, die in eerdere hoofdstukken zijn beantwoord, 
terug in de vorm van drie thema’s: veranderingen van het aanbod in de tijd, mogelijk-
heden voor compensatie van een hoge belasting en geografische aspecten van de 
informele zorg. Voordat deze thema’s aan bod komen (§ 9.3 tot en met § 9.5), besteden 
we eerst aandacht aan de definitie van informele zorg of mantelzorg (§ 9.2). Para-
graaf 9.6 sluit het hoofdstuk af met enkele algemene conclusies.

9.2  Beschikbare data en definities

Informele zorg krijgt steeds vaker aandacht in grootschalig onderzoek. Waar vroeger 
vooral de nadruk lag op het ontvangen van informele zorg en de relatie met thuiszorg, 
is er in recente studies ook ruimte voor het aanbod van deze hulp (zie ook § 1.4). 

Tegelijktijd ontstaat er bij onderzoekers belangstelling voor de wijze waarop die 
zorg wordt gemeten. Zij gebruiken zeer uiteenlopende criteria om haar te benaderen, 
te omschrijven en af te bakenen. Men gaat er meestal vanuit dat informele zorg niet 
beroepsmatig wordt verleend en dat het steun is aan een lid met gezondheidsproble-
men van het eigen sociale netwerk. Voor het overige lopen de criteria sterk uiteen. De 
een sluit de hulp aan huisgenoten uit, de ander stelt eisen aan de intensiteit van de 
geboden zorg (deze moet bijvoorbeeld ‘geregeld’ worden geboden). Er zijn verschil-
len naar de aard van de zorg (alleen instrumentele of ook emotionele steun) en naar 
kenmerken van de ontvangers (ouderen, chronisch zieken). Deze verschillen in 
omschrijving hebben nogal wat gevolgen voor de omvang en samenstelling van de 
groep waarover de onderzoeker uitspraken doet (Timmermans et al. 2004).

Een complicatie hierbij is de introductie door de overheid van het begrip ‘gebruike-
lijke zorg’, een begrip dat inmiddels is vastgelegd in het Protocol Gebruikelijke Zorg (ciz 
2005). In dit protocol wordt aangegeven welke zorg van familieleden verwacht mag 
worden en in het bijzonder van gezinsleden. Zo is awbz-financiering bijvoorbeeld 
uitgesloten als een persoon die huishoudelijke verzorging nodig heeft samenwoont 
met een gezonde volwassene. In veel gevallen wordt deze gezonde persoon geacht 
ook de persoonlijke verzorging op zich te nemen, mits de behoefte daaraan niet 
langer duurt dan drie maanden. Voorheen kon men in dit soort gevallen wel een 
indicatie voor awbz-zorg verkrijgen. Ook wordt bij uitval van een van de ouders de 
verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen meer dan voorheen bij de gezonde 
ouder gelegd; in dit geval bestaat er dus eveneens geen recht meer op awbz-zorg.

Het is absoluut wenselijk dat onderzoekers het begrip ‘informele zorg’ in hun studies 
duidelijk en eenduidig omschrijven. Dat heeft als voordeel dat uitkomsten beter 
onderling vergelijkbaar worden (ook met die van internationaal onderzoek). Dit 
maakt het onderzoek bovendien meer geschikt voor de voorbereiding van beleid. 
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Beleidsmakers doelen met informele zorg vooral op de zorg voor mensen met 
gezondheidsproblemen. Hulpbehoevendheid vormt dan ook een essentieel onder-
deel van de definitie. Daarnaast zou ook een minimumeis aan de inzet van de hulp 
moeten worden gesteld: het gaat niet om incidentele hulp maar om hulp die geregeld 
(bv. wekelijks of iedere twee weken) wordt gegeven. Informele zorg zou dus in elk 
geval moeten voldoen aan de volgende omschrijving: ‘geregelde (niet beroepsmatige) 
zorg aan familieleden en vrienden die vanwege gezondheidsproblemen of lichame-
lijke beperkingen hulp nodig hebben’. Als de hulp aan huisgenoten deel uitmaakt 
van het onderzoek, dan is het belangrijk deze te beperken tot de niet-gebruikelijke 
zorg die mensen binnen een huishouden aan elkaar leveren. 

Ook ten aanzien van de dataverzameling voor het onderzoek naar informele zorg 
zijn er wensen. Onderzoeken zijn vaak gefocust op een inventarisatie van knelpunten, 
zoals de extra (reis)kosten of het gebrek aan ondersteuning van mantelzorgers. Op 
basis hiervan kunnen kwetsbare groepen worden opgespoord en beleidsproblemen 
aan het licht worden gebracht. De keerzijde is echter dat de mooie kanten van de 
informele zorg hierdoor nauwelijks aan bod komen. Merken dat de hulp ertoe doet 
en voldoening geeft; het zijn tekenen van waardering van de inzet van helpers. Het 
zou zinvol zijn om in vervolgonderzoek expliciet aandacht te besteden aan dit soort 
aspecten. En tot slot verdient onderzoek onder de gehele bevolking de voorkeur, 
omdat zowel onder de gevers als ontvangers van informele zorg zich mensen van alle 
leeftijden bevinden.

9.3  Veranderingen in de informele zorg 

Het eerste thema in deze rapportage betreft de veranderingen in het aanbod van infor-
mele zorg. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt in beleidsdocumenten regel-
matig de vraag aan de orde of het aantal helpers op peil blijft. De ongerustheid wordt 
mede veroorzaakt doordat vrouwen, van oudsher de grootste aanbieders van informele 
zorg, steeds vaker buitenshuis (blijven) werken. Zij zouden geen tijd meer hebben om 
informele zorg te geven. Dit beeld blijkt niet helemaal juist te zijn. In de afgelopen 
vijftien jaar is het aandeel 18-plussers dat mantelzorg verleent, opmerkelijk stabiel 
gebleven (12% in 1991 en 13% in 2003). Bij de jongste generatie volwassenen neemt 
het aanbod wel iets af, maar is de samenhang met de groei van de deelname aan de 
arbeidsmarkt zeer gering. Ondanks de toegenomen arbeidsparticipatie (van vrouwen) 
wordt informele zorg nog steeds verleend en kennelijk ook ingepast in het drukker 
geworden leven. De solidariteit tussen burgers, een onderwerp waarover vele politici 
zich ernstig zorgen maken, blijkt op dit vlak nog volop aanwezig.

Toch kan men hieruit niet de conclusie trekken dat er nog wel rek in zit. Vanuit de 
vraagkant was een forse stijging van de informele hulp te verwachten, als gevolg van 
de vergrijzende bevolking of van de afname van de professionele hulp en de opkomst 
van de-institutionalisering. Tegelijk lieten de aanbodcijfers een constante trend zien. 
Dit kan duiden op een toenemende intensiteit van de geboden hulp: de mensen die 
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hulp bieden, geven meer (mensen) hulp. Helaas is hierover geen informatie beschik-
baar. Dit zou ertoe kunnen leiden dat individuele mantelzorgers zwaarder belast zijn 
dan vroeger. De vergelijking in de tijd liep van 1991 tot 2003. Na die tijd zijn met de 
introductie van de ‘gebruikelijke zorg’ de indicatiecriteria voor huishoudelijke zorg 
aangescherpt (Wolffensperger et al. 2004). Het aantal besluiten voor enkelvoudige 
huishoudelijke verzorging is als gevolg hiervan sterk gedaald. Dit leidt er waarschijn-
lijk toe dat meer mensen een beroep op informele hulpverleners zullen doen. De 
kans op meer belasting van helpers neemt dan toe. 

Ook de resultaten uit onze studie wijzen in de richting van een verhoogde belas-
ting. De samenstelling van de groep mantelzorgers is in de afgelopen vijftien jaar 
namelijk aanzienlijk veranderd. Zo is er nu een groter aandeel oudere mantelzorgers 
(65-plussers) dan voorheen. Zij geven vaak hulp aan hun partner of aan zeer oude 
ouders. Deze mantelzorgers lopen relatief veel risico van overbelasting, omdat ze 
vaak zeer intensieve en langdurige zorg geven. Ook zij kennen de vanzelfsprekend-
heid van het zorgen, maar hun mogelijkheden nemen af met het zelf ouder worden 
en vanwege toenemende gezondheidsproblemen. Het is dan ook de vraag of de 
‘gebruikelijke’ zorg die zij leveren, op termijn niet een te grote belasting oplevert.

Voorts heeft nu een groter deel van de mantelzorgers een betaalde baan dan 
vroeger. Dit betekent dat allerlei verlofregelingen om arbeid en zorg met elkaar te 
kunnen combineren, steeds crucialer worden en er ook steeds meer een beroep op 
dergelijke regelingen zal worden gedaan. Hierdoor zal de belasting van helpers 
binnen de perken kunnen blijven, zo blijkt uit eerder scp-onderzoek (Timmermans 
et al. 2001). Van degenen die zich zwaar belast voelen, denkt driekwart dat de belas-
ting dankzij langdurig betaald zorgverlof zal afnemen. Daarnaast kan openheid 
op de werkvloer en betere informatie over faciliteiten en regelingen de druk voor 
werkende mantelzorgers verlichten (Bruinooge 2005). In paragraaf 9.6 komen we op 
de verlofmogelijkheden terug. 

Bij de uitgevoerde ramingen van het toekomstige aanbod zijn twee belangrijke ver-
onderstellingen gehanteerd. De eerste is dat het aanbod van professionele hulp de 
vraag ernaar kan volgen. Grote veranderingen in dat professionele aanbod of in het 
recht op verstrekkingen van overheidswege leiden tot een stijging van de vraag die de 
voorspelde toename van het aanbod van mantelzorg gemakkelijk overtreft. Een voor-
beeld hiervan is de praktische invulling van het begrip ‘gebruikelijke zorg’, waarvan 
nu al de effecten zichtbaar zijn. 

De tweede veronderstelling is dat er tot 2020 sprake is van enige welvaartsgroei 
en dat groepen die veel hulp gebruiken, zoals ouderen, evenredig in die welvaarts-
groei delen. Als de financiële positie van deze groepen sterk zou achterblijven bij de 
verwachting, zal het beroep op informele zorg aanzienlijk hoger komen te liggen 
(omdat het beroep op particuliere zorg dan kleiner zal zijn). Het is twijfelachtig of 
het aanbod de vraag dan nog dekt, zeker als de overheid blijft snoeien in de collectief 
gefinancierde verzorgingsarrangementen.
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Als is voldaan aan deze twee aannames , dan is de verwachting dat er in de toekomst 
voldoende informele zorg beschikbaar is. De uitgevoerde ramingen laten een 
bescheiden groei van de vraag en een wat hogere toename van het aanbod zien, waar-
door de vraag naar hulp dus voldoende gedekt lijkt.

Zeer veel mensen geven, vaak zeer intensief, hulp aan hun naasten. Het is opvallend dat 
tegenover deze inspanning slechts een geringe maatschappelijke erkenning staat. 
Zoals gezegd overheerst in de publiciteit en in overheidsdocumenten een eenzijdig 
beeld van de informele zorg. De sterke onderlinge solidariteit waarvan de informele 
zorg getuigt, is in het debat over normen en waarden nooit als lichtend voorbeeld 
gebruikt. Dat is niet terecht, al is het publiekelijk benadrukken van het belang van de 
informele zorg niet voldoende. Er zullen ook consequenties aan moeten worden ver-
bonden. Een mogelijkheid om de erkenning van helpers te verzilveren, wordt gebo-
den via de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Het is te verwachten dat de 
invoering van de wmo tot een extra beroep op de informele zorg zal leiden. Een van 
de gedachten achter deze wet is immers dat mensen meer dan nu de zorg voor zich-
zelf en hun naasten op zich moeten nemen. Dat zou kunnen leiden tot een beperking 
van het recht op collectief gefinancierde hulp, maar daar staat tegenover dat via deze 
wet ook de ondersteuning van de verleners van informele zorg kan worden geregeld. 
En verbetering van de ondersteuning is nodig, ook al voor de huidige helpers. 

9.4  Ondersteunende maatregelen 

Het tweede onderwerp in dit rapport is de ondersteuning van mantelzorgers of 
maatregelen die daaraan kunnen bijdragen. 7% van degenen die zorg dragen voor 
een chronisch zieke, gehandicapte, stervende, tijdelijk zieke of een persoon in een 
andere zorgsituatie is zeer zwaar of zelfs overbelast. Deze groep helpers verdient 
aandacht en dat geldt vooral voor degenen bij wie de belasting zeer hoog oploopt 
omdat ze veel uren hulp geven. Dat komt vaak voor als zij een partner of kind moeten 
verzorgen. 

Ondersteuning kan helpen tegen overbelasting. Momenteel krijgt 38% van de hel-
pers informatie, advies en emotionele steun, heeft 17% een oppas en meldt 10% dat 
de hulpbehoevende de dagopvang bezoekt. Vooral mantelzorgers die zwaar belast 
zijn, maken veel gebruik van ondersteuning. Desondanks is er sprake van onderge-
bruik: ongeveer 30% van de niet-gebruikers van informatie, advies, emotionele steun 
en oppas wenst wel ondersteuning. Zij gebruiken de ondersteuning niet, omdat zij 
niet op de hoogte zijn van het bestaan van zulke voorzieningen of niet weten hoe ze 
zulke hulp moeten krijgen.

Een categorie helpers die in het bijzonder aandacht behoeft, omvat de mensen 
die hun partner verzorgen. Zij rapporteren minder vaak dan anderen dat de hulp-
behoevende de dagopvang of een activiteitencentrum bezoekt. Het lijkt erop dat zij 
terughoudend zijn bij het inroepen van deze hulp. Helaas was niet na te gaan of het 
specifiek gaat om mensen die hulp bieden aan een partner met psychische proble-
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men, of dat er sprake is van een zeker (sociaal) isolement. Waarom zij minder vaak 
een beroep doen op deze voorzieningen is onduidelijk. Een deel is er mogelijk niet 
bekend mee. In dat geval zouden mensen vaker geattendeerd moeten worden op 
de diverse ondersteuningsmogelijkheden, zoals zorgverlof. Als mensen weerstand 
hebben om de voorzieningen te gebruiken, is een intensievere begeleiding nodig om 
mensen met het aanbod vertrouwd te maken en de voordelen hiervan te laten inzien.

Het huidige pakket aan ondersteuning is dus onvoldoende toegankelijk en ontoerei-
kend. Het idee is dat dit met de invoering van de wmo kan veranderen. Vanaf 2006 
komt de eindverantwoordelijkheid voor de ondersteuning van kwetsbare burgers bij 
de lokale overheid te liggen. Uit deze studie blijkt dat gemeenten niet alleen in een 
goed aanbod aan ondersteunende maatregelen moeten gaan voorzien, maar hierbij 
ook veel aandacht moeten besteden aan de voorlichting over het aanbod. De Raad 
voor de Volksgezondheid en Zorg komt in zijn advies met een vergelijkbare conclusie: 
wij ondersteunen in Nederland mantelzorg maar mondjesmaat, de steunpunten zijn 
onderbemand en niet goed gespreid over Nederland (rvz 2005). Belangenorganisa-
ties zoals lot en Xzorg vervullen op het punt van informatie en advies al een belang-
rijke functie. 

De ondersteuning zou in eerste instantie uit moeten gaan naar mensen die zorg 
verlenen aan hulpbehoevenden die nog geen professionele hulp (zoals thuiszorg) 
ontvangen. Bij deze helpers moet overbelasting worden voorkomen; uitval leidt 
immers tot een toenemende druk op professionele hulp of intramurale opname van 
hulpbehoevenden. Hier is wellicht een taak weggelegd voor welzijnsorganisaties. In 
de zorg voor ouderen zijn hiervan voorbeelden te vinden. Er zijn ouderenadviseurs 
die 75-plussers gericht benaderen om te vragen of zij op de hoogte zijn van allerlei 
ondersteunende diensten die ook eventueel aanwezige mantelzorgers ten goede 
kunnen komen. Ook zijn er projecten waarin vrijwilligers één op één worden gekop-
peld aan hulpbehoevenden om hun participatiemogelijkheden te bevorderen, maar 
ook om mantelzorgers te verlichten in hun taak. Dergelijke maatregelen kunnen 
bijdragen aan een verbetering van de situatie van de mantelzorgers van hulpbehoe-
venden zonder professionele hulp.

Ook als er wel een beroep op professionele zorg wordt gedaan, dan is het gebruik 
van ondersteuning door helpers gering. De uitvoeringspraktijk van indiceren op 
basis van ‘meer dan gebruikelijk zorg’ leidt ertoe dat er veel wordt gevraagd van 
mantelzorgers voordat zij een indicatie voor ondersteuning kunnen krijgen. De 
bereidheid van indicatieadviseurs om een indicatie voor respijtzorg af te geven, is 
dan ook afgenomen (Wolffensperger et al. 2004). 

Niet alleen tijdens het indicatieproces maar ook daarna, wanneer de thuiszorg 
daadwerkelijk zorg verleent, dient er oog te zijn voor de problemen van mantelzor-
gers. De afstemming tussen professionele en informele hulpverleners laat te wensen 
over (Schermer 2004; De Boer 2003b). Beroepskrachten zouden meer rekening 
moeten houden met de mogelijkheden en wensen van mantelzorgers door vaker dan 
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nu gebeurt, met hen te overleggen en hen te vervangen als zij niet kunnen helpen.
Huisartsen kunnen voor mantelzorgers van hulpbehoevenden met en zonder pro-

fessionele zorg een signalerende en verwijzende rol spelen, want zij zien de patiënt 
regelmatig en (als de mantelzorger de partner of ouder is) soms ook de mantelzor-
ger. In sommige gevallen kan de huisarts dan net het duwtje in de rug geven dat 
nodig is om ondersteuning te krijgen.

De hamvraag is welke mate van ondersteuning redelijk is. Hiervoor zijn geen crite-
ria of kwaliteitseisen vastgesteld. Ook de nieuwste nota De mantelzorger in beeld biedt 
geen antwoord op deze vraag (dvvo 2005). De verantwoordelijkheid voor de invul-
ling van ondersteuning en dus ook voor de condities waaronder deze plaatsvindt, 
legt de rijksoverheid bij de gemeente. Het is te overwegen om op landelijk niveau de 
minimumeisen voor ondersteuning vast te leggen. Tot de minimumeisen behoren 
bijvoorbeeld afspraken over de beschikbaarheid van een steun- en informatiepunt en 
respijtzorg (24-uurs opvang).

Behalve ondersteuning van helpers zijn er ook andere maatregelen denkbaar die 
kunnen bijdragen aan een lagere belasting. Op basis van het lasa-onderzoek is 
nagegaan hoe de huishoudelijke taken tussen kinderen zijn verdeeld in de zorg aan 
ouders met ten minste twee kinderen. De gedachte dat een van de kinderen de hulp 
op zich neemt en optreedt als centrale of primaire verzorger, is onjuist. In 60% van 
de gezinnen verdelen de kinderen de taken: in 23% geven zij in gelijke mate zorg; in 
37% levert één kind de meeste zorg (de centrale verzorger) en wordt hij of zij bijge-
staan door een of meer broers en/of zussen. In 18% van de gezinnen is er een centrale 
verzorger die alleen hulp biedt, en in de overige 22% verleent geen van de kinderen 
zorg. Deze verdeling van taken wijst op het risico van overbelasting van de kinderen 
uit kleine gezinnen, die de taken niet kunnen delen. In samengestelde gezinnen, 
gevormd door hertrouw na een echtscheiding, kan de taakverdeling nog minder 
vanzelfsprekend verlopen. Is de hulp voor een stiefmoeder net zo vanzelfsprekend 
als die voor de eigen moeder? Hierover is weinig bekend. 

Ondersteuning dient niet alleen gericht te zijn op de voornaamste informele 
helper van de hulpbehoevende, maar tevens op de stimulering van de inzet van 
andere verwanten en niet-verwanten. Bij alleenstaande ouderen met veel gezond-
heidsproblemen helpen kinderen vaak samen met beroepskrachten. Deze uitkomst 
duidt op het belang van een groot zorgnetwerk bestaande uit familieleden en profes-
sionals, aangevuld met buren en vrijwilligers. Het houden van een bezoekers- en 
familieoverleg kan in deze gevallen bijzonder nuttig zijn. Het biedt betrokkenen een 
platform om vragen te stellen, geïnformeerd te raken, keuzen te maken, conflicten 
uit te praten en eventueel (meer) hulp aan te bieden.
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9.5  Geografische aspecten 

Het derde thema in dit rapport is de variatie van de zorg naar de fysieke afstand tussen 
potentiële helper en ontvanger. De kans op zorg is het grootst als de afstand tussen 
netwerkleden maximaal 5 kilometer is, zij daalt sterk met de toename van de reisaf-
stand tussen de 5 en 40 kilometer en blijft constant laag bij 40 kilometer of meer. 

Een doelgroep voor het beleid vormen degenen zonder familie in de buurt. Deze 
personen kunnen bij hulpbehoevendheid minder gemakkelijk een beroep doen op de 
familie en zijn dus aangewezen op hulp van de thuiszorg, goede bekenden of buren. 
Ruw geschat hebben tussen de 250.000 en 300.000 mensen met matige of ernstige 
lichamelijke beperkingen geen verwanten in hun directe omgeving. Er zijn aanwij-
zingen dat mensen die weinig of geen familie hebben die voor hulp beschikbaar is, 
steun krijgen uit hun vriendenkring (De Boer 2003b). De bestaande voorzieningen 
voor de aanbieders van zorg zijn vooral op huisgenoten en kinderen van hulpbehoe-
venden gericht (bv. fiscale regelingen en vormen van zorgverlof). In bepaalde geval-
len zou de reikwijdte van de regelingen verbreed moet worden om ook de hulp van 
vrienden te kunnen ondersteunen. Dat er behoefte bestaat aan zo’n ruimere rege-
ling, blijkt uit het feit dat nu reeds een (kleine) groep werknemers verlof opneemt om 
ondersteuning te bieden aan vrienden en kennissen bij een levensbedreigende ziekte 
of in de terminale fase (Van Luijn en Keuzenkamp 2004). 

Ook de duur van de reis is onder de loep genomen. De helft van de mantelzorgers 
heeft maximaal een kwartier nodig om de afstand naar de hulpbehoevende te over-
bruggen en een op de tien heeft een reistijd van 60 minuten of meer. Bij lange reistij-
den (C 60 minuten) kunnen de extra vervoerskosten oplopen tot ongeveer 100 euro 
per maand. 

Bij mantelzorgers met hoge reiskosten kunnen knelpunten optreden. Hoeveel 
helpers te maken hebben met hoge reiskosten en een laag inkomen, is niet exact 
bekend maar het gaat vermoedelijk om ongeveer 90.000 mensen. In deze gevallen 
is financiële hulp gewenst, temeer omdat diensten als de bijzondere bijstand en de 
fiscale compensatie via de inkomstenbelasting niet van toepassing zijn voor hulp 
aan niet-huisgenoten. Wel zijn er vergoedingsmogelijkheden via de hulpbehoevende. 
Mantelzorgers kunnen een vergoeding voor de reiskosten krijgen van degene die 
zij verzorgen, hetzij betaald door de hulpbehoevende of via een persoonsgebonden 
budget. Daarnaast kunnen hulpbehoevenden bepaalde kosten die zij maken, als 
buitengewone uitgaven opvoeren bij de opgave voor de inkomstenbelasting. Deze 
compensatie kent echter een inkomensafhankelijke drempel.2 Er moet, vanwege het 
belang dat wordt gehecht aan de informele zorg, nagedacht worden over een finan-
ciële compensatieregeling (zie ook Maassen van den Brink 2005), bijvoorbeeld door 
bestaande regelingen uit te breiden met de hulp aan niet-huisgenoten.

Dat ouderen met hun kinderen samenwonen en door hen verzorgd worden en dus 
een meergeneratieshuishouden vormen, komt tegenwoordig zelden voor. Woonde 
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zo’n 25 jaar geleden nog bijna 20% van de 65-plussers samen met hun kinderen, 
thans is dat percentage gezakt tot 4 à 5. In veel gevallen gaat het om tijdelijke situa-
ties: er is dan dikwijls sprake van gezinnen met een nog afhankelijk kind; in andere 
gevallen is het kind bij de ouders blijven wonen zonder dat een hulpbehoefte van de 
ouders daartoe aanleiding was. Het aantal hulpbehoevende ouderen dat het huishou-
den met een of meer kinderen deelt, bedraagt hooguit enkele tienduizenden (op een 
totaal van 7 miljoen huishoudens) en die kinderen spelen een bescheiden rol in de 
hulp. Dit betekent dat inwonen geen oplossing is voor de verzorgingsproblemen van 
ouderen, laat staan dat de geografische afstand hulpbehoevende ouderen ertoe zou 
brengen om bij een van de kinderen in te trekken.

9.6  Enkele conclusies

Beeldvorming
In de vorige paragrafen zijn enkele hardnekkige beelden over de informele zorg 
gepresenteerd en geconfronteerd met objectieve gegevens uit onderzoek. Zo is het 
misverstand dat mensen steeds minder bereid zijn informele zorg te geven, rechtge-
zet; in elk geval is in de afgelopen vijftien jaar het aandeel 18-plussers dat zorg geeft 
aan zieke verwanten en vrienden, stabiel gebleven. Dit is opvallend gezien de afname 
van de professionele zorg en de toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen in 
die periode. Het beeld dat binnen families één kind de zorg voor de hulpbehoevende 
ouder(s) op zich neemt, is eveneens een vertekening. In veel gevallen is er sprake 
van een gelijke taakverdeling tussen kinderen dan wel van samenwerking (waarbij 
de een meer/vaker helpt dan de ander). De gedachte dat mantelzorgers dicht bij hun 
hulpbehoevende wonen, kan ook gerelativeerd worden: de helft moet meer dan een 
kwartier reizen en een op de tien heeft een reistijd van meer dan 60 minuten. 

Een verklaring voor het voortbestaan van de hardnekkige beelden is dat mantelzor-
gers een heterogene groep vormen en daardoor niet met enkele trefwoorden zijn te 
typeren; de keuze valt dan op een subgroep waarvoor dat wel geldt. Ook zijn stereo-
typen, en vooral de negatieve, aantrekkelijk. Verder speelt onbekendheid met het ver-
schijnsel mantelzorg of informele zorg een rol. Dit zijn mogelijke redenen waarom 
het eerderbeschreven stereotiepe beeld van de mantelzorger van de zogenoemde 
sandwichgeneratie – een vrouw van middelbare leeftijd die de zorg voor haar ouders 
combineert met werk en de zorg voor haar kinderen – in leven blijft. 

Uit deze rapportage blijkt opnieuw dat de informele zorg vele verschijningsvormen 
kent. Zo zijn er ook veel mannen die informele zorg verlenen, volwassen kinderen 
die de zorg voor hun hulpbehoevende ouders delen en daarvoor regelmatig op en 
neer reizen, mantelzorgers van mensen met psychiatrische aandoening of van 
een kind met een lichamelijke beperking, mantelzorgers die een chronisch zieke 
vriend of buurman zorg verlenen, en ouders die samenwonen met hun volwassen 
(schoon)kinderen en daardoor gemakkelijk hulp kunnen uitwisselen.
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Kwetsbare groepen
Dat het beeld van de mantelzorger als Assepoester eenzijdig is, laat onverlet dat er 
verleners van informele zorg zijn die een te zware last op zich genomen hebben en 
het risico lopen daaraan onderdoor te gaan. Het overheidsbeleid, zoals verwoord in 
de nota De mantelzorger in beeld (dvvo 2005), is gericht op deze kwetsbare mantel-
zorgers bij wie de balans tussen draaglast en draagkracht verstoord is. In deze rap-
portage is aangeduid welke groepen kwetsbaar zijn. Een aantal ervan is niet eerder 
beschreven in beleidsnota’s: mensen met een laag inkomen en hoge reiskosten, 
mantelzorgers die er in de zorg helemaal alleen voor staan (ook zonder thuiszorg), 
degenen die behoefte hebben aan ondersteuning maar hiervan geen gebruik maken. 

Daarnaast verdienen bepaalde categorieën hulpbehoevenden extra aandacht, omdat 
zij voornamelijk zijn aangewezen op professionele hulp. Hierbij kan men denken aan 
mensen met alleen verre verwanten of aan mensen met kinderen met wie geen goed 
contact is onderhouden (bv. door echtscheiding) of gezinnen met enkel zonen.

 
Door de identificatie van risicogroepen kan ondersteuning veel gerichter plaats-
vinden. Het is van belang dat niet op voorhand categorieën van die ondersteuning 
worden uitgesloten. Zo zijn door de introductie van het begrip ‘gebruikelijke zorg’ 
hulpbehoevenden met een gezonde partner voor een aanzienlijk deel uitgesloten van 
professionele hulp aan huis. Juist degenen die voor een zieke partner zorgen, blijken 
evenwel het grootste risico van overbelasting en zelfs volledige uitval te lopen. Een 
al te ruime toepassing van het begrip ‘gebruikelijke zorg’ kan dan ook averechts 
werken. Daarom zou, vóór de invoering van de wmo, nog eens goed gediscussieerd 
moeten worden over de grens tussen de eigen en de collectieve verantwoordelijkheid. 

Een andere hoeksteen van het beleid ter ondersteuning van mantelzorgers is de Wet 
arbeid en zorg. Deze kent een aantal verlofregelingen waarvan overigens tot nu toe 
relatief weinig gebruik wordt gemaakt (Van Luijn en Keuzenkamp 2004). Met ingang 
van 1 juni 2005 kunnen werknemers voor een periode van twaalf weken in deeltijd gaan 
werken om zorg te bieden aan een partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is. 

Ondanks het feit dat de specifieke problemen van werkende helpers op de beleids-
agenda’s staan van de betrokken ministeries (vws 2004; szw 2004), blijft het de 
vraag of in het beleid de nadruk niet ook zou moeten liggen op andere groepen. Te 
denken valt aan mantelzorgers die een chronisch ziek familielid verzorgen, aan hen 
die buren of vrienden helpen of aan mensen die langer dan twaalf weken informele 
zorg bieden. De diversiteit aan mantelzorgers en aan gevallen waarin ze helpen, 
vragen eigenlijk om een regeling die veel meer op specifieke situaties van sociale 
netwerken is gericht dan op de brede categorieën in de huidige verlofregelingen.

Ook hier komt weer de vraag op naar een grens, in dit geval die tussen zorg aan leden 
van het sociale netwerk en andere sociale verplichtingen. Deze vraag is actueel door 
de nieuwe verhoudingen die de wmo met zich mee gaat brengen. Gaat beroepsarbeid 
voor helpen of omgekeerd? Kunnen mensen (impliciet door onthouding van profes-
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sionele hulp) gedwongen worden verlof op te nemen? Hoeveel vrije tijd, inbreuk op 
het eigen gezinsleven en uitgaven mag men eigenlijk van de mantelzorger eisen? 
Uit de eerder geciteerde studie van Wolffensperger en zijn collega’s (2004) blijkt dat 
vele mantelzorgers (moeten) stoppen met hun nevenactiviteiten om de gevraagde 
‘gebruikelijke zorg’ te kunnen leveren.

 
In de beleidsplannen wordt meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf en hun 
directe sociale omgeving gelegd. ‘Mantelzorg is een essentiële schakel in het streven 
om verantwoordelijkheid te leggen bij mensen zelf en minder bij de overheid’ zo valt 
te lezen in het hoofdlijnenakkoord van het huidige kabinet. Ook in de aankomende 
wmo is het uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk hun eigen problemen moeten 
oplossen, eventueel met hulp van familie, vrienden of vrijwilligers. Deze studie 
maakt duidelijk dat er al heel veel mensen zijn die informele zorg geven, ook naast 
een betaalde baan en ook als dat betekent dat er veel gereisd moet worden. Er zal in 
de toekomst meer van de burger worden gevraagd, maar het is nog onduidelijk waar 
de nieuwe grens zal, kan en mag liggen. Omdat aan één kant van die grens de awbz-
voorzieningen liggen waarvoor de rijksoverheid verantwoordelijk blijft, is het aan de 
overheid de grens aan te geven. De behandeling van de wmo in het parlement is het 
ideale moment daarvoor. 
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Noten

1  Het aantal mantelzorgers hangt uiteraard sterk af van de gebruikte definitie  
(Timmermans et al. 2004). Zo waren er in 2001 bijna 4 miljoen mantelzorgers volgens 
een brede omschrijving (Timmermans et al. 2003). Zo’n 750.000 mensen boden in dat 
jaar gedurende een periode van meer dan drie maanden meer dan acht uur hulp per 
week.

2  Deze bedraagt 11,2% van het verzamelinkomen. Daartegenover staat dat chronisch 
zieken in bepaalde gevallen een extra bedrag mogen opvoeren (het chronischzieken-
forfait) waardoor zij eerder deze drempel halen.
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Background
The picture of the care provided to sick relatives and friends as portrayed in the 
press and in policy plans is a somewhat ambivalent one. The majority of articles and 
policy documents express a one-sided view: the willingness to provide informal care 
is declining; and if people do provide this help, it is not out of free choice and they 
experience the giving of care as a burden. They are portrayed almost as Cinderella 
figures, who are forced into service by the wicked stepmother of social norms. The 
other side of providing care rarely receives any attention, and where it does it is often 
encapsulated in abstractions such as ‘informal care on a human scale’, or ‘people’s 
independence is fostered by informal care’, or ‘informal care as an example of soli-
darity’.

The cliché image of informal carer is that of a daughter aged between 35 and 54 years 
old, who is in paid employment and cares both for her children and her elderly, 
needy parents, and who is overburdened as a result. This report takes a closer look at 
this image. 

This general picture is found to be too one-sided; there is a whole range of diffe-
rent types of informal carers. In addition, we examine a number of the assumptions 
expressed in the press and in policy documents. Is the willingness to provide care 
really declining? If so, is this related to the fact that family members live further 
apart or less frequently share care tasks? Do older persons move in with their child-
ren more often as a consequence? How accurate is the image of the informal carer 
as a Cinderella figure? What is the position as regards the burden and the costs of 
providing care, and does the carer receive assistance from their social network or 
from support services?

Changes in informal care, 1991-2003
People often believe that the availability of informal care is declining because of the 
growing labour market participation of women. It has been demonstrated that this 
image does not apply for the population as a whole: both in 2003 and 1991, more 
than 12% of the population provided informal care. This is a striking finding given 
the decline in the availability of state care provisions for the elderly over the same 
period and the rise in the number of people in need of help, partly due to the ageing 
of the population. 

A breakdown by age categories reveals that women are providing less informal care 
because they are more often in employment, is too simple. While it is true that (rela-
tively) young women aged 18-44 years go out to work more and provide less informal 
care, it is also true that most of these women work part-time, and that the difference 
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in the provision of informal care given by non-workers and part-time workers is very 
small. Moreover, women in the older age groups (45-64 years) also go out to work 
more often, but no decline in informal care provision is observed here.

The profile of informal carers has altered over the last 15 years, with more and more 
of them being older and being in work. In the older age categories, many will be 
providing care to partners. Earlier research has shown that it is precisely those who 
are providing care to their partners who are at risk of becoming overburdened. The 
fact that the proportion of people combining informal care provision with paid 
employment is rising implies that a growing number are having to combine work 
and informal care and that schemes designed to facilitate this are becoming increas-
ingly important.

Estimated extent of informal care, 2000-2020
For this report, estimates were made of the demand for and supply of informal care 
(population simulation model). These estimates suggest only a modest increase in 
the demand for informal care: the number of users in 2020 will be only 5% higher 
than in 2000. This is because the largest group of people who receive no help other 
than informal care increases to such a small extent (3% in 20 years). Earlier esti-
mates suggest that people who need help increasingly use self-paid help, especially 
private domestic help. The better socioeconomic position of older persons in par-
ticular makes this possible, and means that help provided by children is no longer 
needed.

The increase in the supply of informal care is also unspectacular, though at 15% 
is still considerably higher than the rise in demand. The supply of long-term care 
increases to an even greater extent, rising by 20% in 20 years. Here again the 
improved socioeconomic position of the population plays a key role, since the better 
that position is, the lower the demand for informal care but the greater the propen-
sity to offer it.

These estimates are based on assumptions which – some more than others – are 
open to discussion. The first of these assumptions is that the supply of professional 
help will be able to keep pace with the demand for it. Major changes in that profes-
sional supply or in the government-funded entitlement to it will lead to an increase 
in demand which will easily outstrip the predicted increase in the supply of informal 
care.
 
The second assumption is that there will be some growth in prosperity up to the 
year 2020 and that groups consuming large amounts of care, such as older persons, 
will share proportionately in that prosperity growth. If the financial position of 
these groups were to fall a long way short of expectations, this could push up the 
demand for informal care considerably (because the consumption of paid private 
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care will then be lower). It is doubtful whether the supply would then be able to meet 
the demand, especially if the government continues to cut back on publicly funded 
care provisions. In short, demand for informal care could be substantially higher 
than estimated. Based on the supply estimates it is reasonable to assume that some 
increase in demand could be accommodated, but that the margins will rapidly 
become too small in the event of major shifts. Nonetheless, there is no reason to 
assume that informal care will become a disappearing phenomenon.

Take-up of support by informal carers
In 2001 a quarter of informal carers reported that they were fairly severely overbur-
dened, very severely overburdened or simply overburdened. Around 7%, or roughly 
260,000 persons, feel overburdened or very severely overburdened. A third of informal 
carers make use of advisory services; 17% use in-home respite care services and in 10% 
of cases the person requiring help uses daycare services. Informal carers who experi-
ence a heavy burden are overrepresented among those who use advisory and in-home 
respite care services. This is not the case for daycare services, which are used to an 
equal extent by people receiving help from burdened and unburdened informal carers. 

In-home respite care and advisory services are forms of support which help to reduce 
the burden of informal carers, as evidenced by the fact that informal carers who pro-
vide many hours of help receive such support more often. Home care and support are 
also provided simultaneously, probably because home care organisations either offer 
this support themselves or refer informal carers to such facilities. This suggests that 
once people have taken the step to seek help, the need is high; this results in cumula-
tive take-up of support and professional care.

Informal carers encounter all manner of barriers to the actual take-up of support. 
Non-users with a need for support frequently cite lack of familiarity with support 
or with the precise services available; this is especially true for advisory services. 
The informal carers surveyed appeared to be more familiar with respite services. In 
addition, more than one in ten informal carers state that the difficulty in accessing 
advisory services played a role in their non-take-up; they did not know how to access 
this support. These findings suggest that the availability of support services needs to 
be made much more widely known. 

Sharing care 
Adult children often work together in providing care for their elderly father or 
mother. In 60% of families the children share the care tasks; in roughly half of these 
cases the tasks are shared equally, while in the other half the child with the primary 
care task is supported by one or more brothers or sisters. Of all children providing 
care (n = 521 in our survey), only 40 were caring for their father or mother on their 
own. The general picture is thus that in most families the provision of care by adult 
children is a matter of cooperation and sharing of tasks with brothers and/or sisters.
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The size and composition of the family is a key determinant of how many children 
provide care and how they divide the care tasks. In small(er) families with only sons, 
there is a strong chance that these sons will share the tasks equally or that they will 
not provide any care at all. Sons thus act less frequently as primary caregivers. 

In small(er) families with only daughters it is much more common for one of them to 
take on the care task, with her sister(s) providing no care at all. In a fifth of these fam-
ilies, the daughters share the tasks equally, but in only 13% of cases does one sister act 
as the primary carer and her sibling(s) as secondary carer(s). ‘Either alone or shared 
equally’ appears to be the credo of women with only sisters, and it may be that sisters 
are more inclined to discuss the situation and coordinate the care tasks; in many 
cases this then results in the sister who lives closest becoming the caregiver. It is also 
possible that this sister regards it as natural that she should provide the care and is 
not particularly inclined to mobilise her sister(s). Substitution patterns in the task 
division between children appear to occur most commonly in these ‘female families’.

In large(r) mixed families we relatively frequently find cooperation between the 
children, with an unequal division of tasks (primary and secondary carers). The 
motto in large families is: ‘the more my brothers and sisters do, the more I will do’. 
These findings underscore the importance of family size for the provision of care by 
children. However, this study also makes clear which solutions are open to children 
in small families. Whether they become primary carers or share the tasks with their 
brothers and/or sisters depends on the composition of the family, but also on their 
individual situation and that of their siblings. 

Geographical characteristics and informal care 
There is a common view that informal care comes under threat if those in need of 
care live a long way from the members of their network. The probability that people 
will provide care is indeed greatest when the distance between the potential care-
giver and the recipient is no more than 5 km; between 5 and 40 km the probability 
declines sharply, but after that it remains constant. This latter finding suggests that 
the role of distance should not be overestimated: even when family and friends live 
further away, they are prepared to cover long distances in order to offer help.

No correlation is found between degree of urbanicity and the provision of informal 
care, though people living in the southern Dutch provinces of Zeeland, Noord-Bra-
bant and Limburg do provide informal care to their parents and siblings more often 
than those living in other parts of the country. This finding is not attributable to 
active church membership or network size, and may indicate that the family ties in 
the south are somewhat stronger than in other parts of the country.

Geographical characteristics play a lesser role in the receipt of informal care. There is 
no demonstrable correlation between receipt of informal care and distance to network 
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members, nor with degree of urbanicity and geographical region. By contrast, age 
has a considerable effect: 18-39 year-olds receive help from parents and parents- 
in-law more frequently than 40-79 year-olds. The quality of the contact between the 
potential giver and receiver of care is also a crucial factor; it is not the presence of 
family members but the strength of the ties between those involved which correlates 
with more informal care. 

Mobility of the informal carer
Travelling informal carers are often females, visiting their parents or parents-in-law 
in order to offer help. They provide an average of 12 hours’ help per week, mainly 
domestic help and psychosocial support, and are less likely to provide personal care.
 
For most informal carers, the time travelled is short; half of them do not have to 
travel more than a quarter of an hour, while for three-quarters of them the journey 
is no more than half an hour. The car is the most widely used means of transport, 
especially for journey times of more than a quarter of an hour. This travelling costs 
money: informal carers who have to travel for less than a quarter of an hour spent an 
average of eur 4 per month on travel, but with longer journeys the costs can quickly 
become burdensome, reaching almost eur 100 per month for a helper who travels 
for more than an hour, for example. An estimated 90,000 informal carers were con-
fronted with high travel costs in 2001 (more than eur 160 per year, the top 25% of 
travel costs) combined with a relatively low income (less than eur 15,000 per year, 
the bottom quartile of the income distribution of informal carers).

As might be expected, informal carers who face long journeys provide different care 
from carers with short journey times. They visit less frequently and provide more 
psychosocial help than carers who live close to the care recipient. Domestic help or 
personal care are provided less frequently as the journey time of the informal carer 
increases. Informal carers with long journey times spend just as many hours pro-
viding care as carers who do not have to travel so far; they visit less often but stay 
longer, so that the average number of hours spent per week is roughly the same as 
that of carers with shorter journey times. 

Older persons in multiple-generation households
Reference is not uncommonly made to a situation where children take in their needy 
parents in order to look after them at home. This report suggests that this image 
bears little relation to present-day reality. Although a large number of the over-65s 
do live with their children, in almost half the approximately 100,000 households of 
these parents the children are still young and are often dependent on their parents 
rather than vice versa. Multiple-generation elderly households of this kind continue 
to exist only until the last child becomes independent, and will therefore not have a 
long life.
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A few tens of thousands of parents live in with their children, and the number of needy 
older persons sharing a home with their children is of the same order. The situation 
where needy parents move in with their children is therefore uncommon – so uncom-
mon that it is difficult to determine their number accurately, though at most it will be 
a few thousand. Finally, needy older persons in multiple-generation households are 
found to receive care from outside the household just as often as other needy older per-
sons living together. Older persons who are cared for by their children and who share 
the household with them are found to be a marginal phenomenon numerically.

In rural areas and in the east and south of the Netherlands the proportion of older 
persons sharing a home with their children is around 30% above the average. This 
is most marked in the eastern province of Overijssel, where the proportion is 90% 
higher than for the Netherlands as a whole. This is the only province where the 
proportion exceeds 10%, but even here the share of needy older persons living in 
multiple-generation households is no higher than 3%. Even in regions where these 
households are traditionally more common, therefore, they are by no means the 
norm. Catholic older persons do not live with their children any more often than 
their non-Catholic counterparts.

Vulnerability of the children appears to provide little reason for staying with or 
moving in with parents. The strong overrepresentation of persons who have never 
married suggests that most children in multiple-generation households have stayed 
living with their parents because they have not found a partner with whom they 
could form their own household. For older persons, by contrast, the theory of vul-
nerability as a factor does appear to hold water: 9% of older persons with severe limi-
tations live with their children compared with an average of 6.4% for the population 
as a whole. However, it is apparent that even for vulnerable older persons, only a frac-
tion live in multiple-generation households. 

A few conclusions
In this research a number of persistent images about informal care are presented 
and confronted with objective data from research. This enables the erroneous view 
that people are less and less willing to provide informal care to be corrected – at 
any rate, during the last 15 years the proportion of persons aged over 18 who pro-
vide care to sick relatives and friends has remained stable. This is striking given the 
decline in professional care and the increase in the labour market participation of 
women in this period. The image that one child within the family takes on the task 
of caring for a needy parent or parents is also distorted. In many cases the care tasks 
are equally divided among the children or they cooperate in providing the care (with 
one providing more/more frequent help than the other(s)). The idea that informal 
carers must live close by the care recipient can also be qualified: half of all informal 
carers have to travel for more than a quarter of an hour and one in ten face a journey 
of more than 60 minutes. 
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This report shows yet again that informal care occurs in many forms. For example, 
there are many men who provide informal care; adult children who share the care 
for their needy parents and regularly travel back and forth to do so; informal carers 
of people with psychiatric disorders or of a child with physical limitations; informal 
carers looking after a chronically ill friend or neighbour; and parents who live with 
their adult children or children-in-law and can therefore easily exchange care tasks.

Although the image of the informal carer as a Cinderella figure is one-sided, it is 
still the case that there are providers of informal care who have taken on too great 
a burden and run the risk of being overwhelmed by it. This report indicates which 
groups are vulnerable in this regard: people with a low income and high travel 
expenses, informal carers who have to provide all the care themselves (sometimes 
without home care services), carers who need support but do not access it. In addi-
tion, certain categories of care recipients deserve extra attention because they pri-
marily need professional help. Examples include people with only distant relatives, 
people who do not have good contacts with their children (e.g. because of divorce), 
or families with only male children.
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Bijlage A Gebruikte databestanden

Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo)
Het avo is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik 
van een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Neder-
landse bevolking. Het onderzoek richt zich zowel op meting van het gebruik van 
voorzieningen als op meting van een breed scala van kenmerken die een huishouden 
en de individuele personen binnen een huishouden karakteriseren. 

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder, zelfstandig 
wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid huishouden
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader ptt- cq. tpg-afgiftepuntenbestand
Verzamelmethode mondelinge + schriftelijke vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Frequentie vierjaarlijks, vanaf 1979
Weging personen: naar leeftijd/geslacht/burgerlijke staat/-
   urbanisatiegraad (vanaf 1995 ‘stedelijkheid’); huishou-

dens: naar weegfactor hoofd huishouden
Berichtgevers voor sommige kinderen één van de ouders; indien  

mogelijk aanvulling onvolledige vragenlijsten door 
proxi-interviews

Verslagperiode het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een 
voorgaande periode, variërend van enkele maanden tot 
enkele jaren

avo’83
Uitvoerder veldwerk nss / Marktonderzoek
Veldwerkperiode september 1983 – november 1983
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef
Steekproefomvang 9908 huishoudens
Respons 5774 huishoudens; 14.869 personen (58%)

avo’87
Uitvoerder veldwerk nss / Marktonderzoek
Veldwerkperiode oktober 1987 – december 1987
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef, met extra 

adressen in vier grote steden + Haarlem
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Steekproefomvang 10.302 huishoudens
Respons 6496 huishoudens; 16.151 personen (63%)

avo’91
Uitvoerder veldwerk nss / Marktonderzoek
Veldwerkperiode september 1991 – december 1991
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten/adressen; stratificatie 

naar gemeentegrootte
Steekproefomvang 12.797 huishoudens
Respons 5458 huishoudens; 13.105 personen (43%)

avo’95
Uitvoerder veldwerk GfK Interact
Veldwerkperiode september 1995 – januari 1996
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef
Steekproefomvang 9305 huishoudens
Respons 6421 huishoudens; 14.489 personen (69%)

avo’99
Uitvoerder veldwerk GfK Nederland
Veldwerkperiode september 1999 – februari 2000
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef
Steekproefomvang 9216 huishoudens
Respons 6125 huishoudens; 13.490 personen (66%)

avo’03
Uitvoerder veldwerk GfK Panel Services Benelux
Veldwerkperiode september 2003 – maart 2004
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef
Steekproefomvang 10.680 huishoudens (inclusief niet bereikt)
Respons 6404 huishoudens; 13.776 personen (60%)

Enquête beroepsbevolking (ebb)
De Enquête beroepsbevolking (ebb) van het Centraal Bureau voor de Statistiek is een 
steekproefonderzoek onder personen die in Nederland wonen, met uitzondering van 
personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking) De ebb 
wordt sinds 1987 gehouden. In deze enquête worden naast persoons- en huishoudens-
kenmerken onder meer gegevens verzameld over de arbeidsmarktpositie, het arbeids-
marktverleden en het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en 
ouder.

Ingaande 1996 is de omzetting van de steekproefaantallen in totalen voor heel 
Nederland herzien. Daardoor zijn de cijfers tot en met 1995 niet geheel vergelijkbaar 
met de cijfers vanaf 1996.
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Met ingang van oktober 1999 is de ebb een roterende panelonderzoek geworden en 
is de vragenlijst gewijzigd. 

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder in particu-
liere huishoudens

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid adres
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader geografisch basisregister
Steekproefmethode gestratificeerde tweetrapssteekproef: gemeenten,  

adressen; stratificatie naar gemeente
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi); 

sinds 1999 in 5 peilingen met tussenpozen van 3 maan-
den: 1e peiling via capi, vervolgpeilingen telefonisch 
(cati)

Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
Frequentie continu, sinds 1987
Weging naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheid
Berichtgevers proxi-interview door ander lid van het huishouden moge-

lijk

ebb’91
Steekproefomvang circa 92.000 adressen
Respons circa 54.000 huishoudens (59%); 83.966 personen

ebb’03
Steekproefomvang netto circa 82.000 adressen
Respons circa 48.000 huishoudens (59%); circa 95.000 personen

Longitudinal Aging Study Amsterdam (lasa)
Het lasa-onderzoek richt zich op (veranderingen in het) lichamelijk, emotioneel, 
cognitief en sociaal functioneren van ouderen. Hierbij wordt onderzocht welke ver-
anderingen er plaatsvinden in het functioneren van ouderen, wat de predictoren van 
eventuele veranderingen zijn, in hoeverre veranderingen op één terrein van functi-
oneren (bijvoorbeeld cognitief functioneren) samenhangen met andere terreinen 
van functioneren (bijvoorbeeld lichamelijk functioneren) en wat de consequenties 
zijn van veranderingen in functioneren van ouderen op bijvoorbeeld het gebruik van 
zorgvoorzieningen. Voor meer gegevens over het lasa-onderzoek wordt verwezen 
naar Deeg en Westendorp-de Serière (1994).
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Doelpopulatie ouderen tussen de 55 en 85 jaar (eerste meting)
Steekproefeenheid  persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader bevolkingsregister
Steekproefmethode: drietrapssteekproef: adressen uit 11 gemeenten uit drie 

regio’s in Nederland de onderzoekspopulatie is gewogen 
teneinde rekening te houden met de hogere mortaliteit 
onder de oudere bevolkingsgroepen

Verzamelmethode mondelinge en schriftelijke vragenlijst
Opdrachtgever Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van het minis-

terie van vws
Frequentie minimaal drie metingen, eens per drie jaar
Soort onderzoek enquête

lasa’98/’99
Veldwerkperiode september 1998-september 1999
Respons 2076 personen (mondelinge interview)

lasa 2000
Aan 228 zorgbehoevende ouderen uit lasa ‘98/’99 en al hun volwassen kinderen 
(897 personen) is in 2000 een mondelinge enquête voorgelegd over de frequentie van 
hulp bij verschillende taken (zie Knipscheer en Broese van Groenou 2004 voor meer 
informatie over de deelstudie).

Mantelzorg 2001
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) heeft 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een studie uitgevoerd naar de knelpunten 
die het verlenen van mantelzorg met zich mee kan brengen. Drie onderwerpen zijn 
onderzocht: (1) de kosten die met het verlenen van mantelzorg gemoeid zijn; (2) de 
mate waarin mantelzorg een beroep op professionele thuiszorg en intramuraal ver-
blijf voorkomt; (3) de behoefte aan en het gebruik van mantelzorgondersteuning. 
In de publicatie ‘Mantelzorg; over de hulp van en aan mantelzorgers’ is uitgebreid 
gerapporteerd over dit bestand (Timmermans et al. 2003). 

Doelpopulatie mantelzorgers: personen van 18 jaar of ouder die in de 
afgelopen 12 maanden hulp hebben geboden in vrij  
ernstige situaties van hulpbehoefte

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader telefoonnummerbestand CentERdata
Steekproefmethode telefonische opsporingsenquête



147Bijlage A  Gebruikte databestanden

Verzamelmethode telefonische opsporingsenquête (cati) gevolgd door 
schriftelijke enquête onder de doelgroep

Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Uitvoerder veldwerk CentERdata i.s.m. M4Marktonderzoek
Frequentie eenmalig
Weging naar leeftijd, geslacht en samenstelling huishouden en 

naar hulpverlenende mannen
Veldwerkperiode opsporingsenquête: november – december 2001; schrif-

telijke enquête: december 2001 – februari 2002
Steekproefomvang opsporingsenquête: 10.984 personen, van wie 6487 in 

doelgroep; 1989 bereid mee te doen
Respons doelgroepenquête: 1211 personen (61%)

Netherlands Kinship Panel Study (nkps)
Doel van het Netherlands Kinship Panel Study is inzicht te krijgen in de aard en 
sterkte van familiebanden in Nederland. Er worden vragen gesteld als: Hoe belang-
rijk is familie eigenlijk nog? Kunnen we terugvallen op onze familie als dat nodig is 
of juist niet? Zijn we vooral met ons eigen leven bezig ten koste van de aandacht voor 
onze familieleden? Via schriftelijke vragenlijsten is informatie verkregen van diverse 
familieleden zoals ouders, schoonouders, maximaal 2 kinderen van 15 jaar en ouder 
en een vriend(in). Meer informatie over het databestand is te vinden in het codeboek 
(Dykstra et. al 2004; www.nkps.nl).

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 18-79 jaar in particuliere 
huishoudens

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid adres
Entiteiten personen
Steekproefkader tpg-afgiftepuntenbestand
Steekproefmethode random adressensteekproef
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi) 

voor de hoofdrespondent en schriftelijke vragenlijsten 
voor de hoofdrespondent en geselecteerde familieleden

Opdrachtgever samenwerkingsverband tussen het Nederlands Interdis-
ciplinair Demografisch Instituut (nidi) en de Universi-
teiten van Utrecht, Tilburg en Amsterdam

Uitvoerder veldwerk Survey Data / Research and Marketing B.V.
Frequentie driejaarlijks, vanaf 2002
Veldwerkperiode oktober 2002 – januari 2004
Steekproefomvang 21.519 adressen
Respons 9771 hoofdrespondenten (45,4%)
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Onderzoek naar Ouderen in Instellingen (oii)
Om representatief uitspraken te kunnen doen over de gehele oudere bevolking is 
ter aanvulling van de beschikbare gegevens over thuiswonende ouderen onderzoek 
gedaan naar ouderen in instellingen. Dit onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen 
in het sociale netwerk, de gezondheid, de woonsituatie, de financiële situatie en het 
gebruik van voorzieningen van mensen van 65 of ouder die permanent in een verzor-
gingshuis of verpleeghuis verblijven.

oii 2000
Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 65 jaar en ouder woonachtig 

in verzorgingshuis of verpleeghuis
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader Adressengids ouderenzorg 1999; Zorgnota 2000 van 

vws; ‘Instellingen van intramurale gezondheidszorg 
1999’

Steekproefmethode tweetrapssteekproef: instellingen (selectie naar grootte; 
stratificatie naar regio); personen in instelling (enkel-
voudige aselecte steekproef)

Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi)
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Uitvoerder veldwerk GfK Nederland
Berichtgevers indien noodzakelijk is de vragenlijst proxi afgenomen bij 

een familielid en een personeelslid
Veldwerkperiode eerste helft 2000
Weging naar leeftijd, geslacht, huishoudensvorm, 

regio&stedelijkheid en instellingstype
Steekproefomvang aantal benaderde instellingen: 158 verzorgingshuizen; 

79 somatische verpleeghuizen; 78 psychogeriatrische 
verpleeghuizen

Respons aantal meewerkende instellingen: 95 verzorgingshuizen; 
58 somatische verpleeghuizen; 63 psychogeriatrische 
verpleeghuizen; in totaal 981 personen

Woningbehoefte onderzoek (wbo)
Het wbo is een grootschalige, landelijke enquête over het wonen die periodiek 
uitgevoerd wordt om woningmarktontwikkelingen in beeld te brengen. Met dit 
onderzoek wil men inzicht krijgen in de huishoudenssamenstelling, de huisves-
tingssituatie, de woonwensen en het verhuisgedrag van de Nederlandse bevolking. 
Hiertoe wordt informatie verzameld over de huisvestingssituatie, de woonuitgaven 
en de gerealiseerde en gewenste verhuizingen. Daarnaast levert het wbo informatie 
over de sociaal-demografische en sociaal-economische kenmerken van huishoudens. 
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Er zijn verschillende vragenlijsten voor hoofdbewoners, inwonenden en leden van 
huishoudens.

Van 1997 tot 1999 was het wbo een zelfstandige module van pols, het Permanent 
Onderzoek naar de Leefsituatie van het cbs. In 2002 is het wbo uitgevoerd door een 
consortium dat rechtstreeks door het Directoraat Generaal Wonen van het Ministerie 
van vrom is begeleid.

Het wbo wordt na 2002 opgevolgd door het Woningonderzoek Nederland (won), 
waarin het geïntegreerd is met de Kwalitatieve Woning Registratie (kwr).

Doelpopulatie nl-bevolking van 18 jaar en ouder, zelfstandig wonend
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen, huishoudens; woningen
Steekproefkader gemeentelijke persoonsregisters; gemeentelijke basisad-

ministratie (gba)
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte steekproef (tot 1998)
   1998: tweetrapssteekproef: gemeente, persoon; strati-

ficatie naar gemeentegrootte; maandelijkse deelsteek-
proeven met landelijke spreiding + oversampling 

   2002: vier enkelvoudige deelsteekproeven met landelijke 
dekking, trekkingskans afhankelijk van al dan niet 
gehuwd zijn en woonregio; oversampling

Verzamelmethode mondelinge vragenlijst, vanaf 1998 computeronder-
steund (capi)

   in 2002: mixed mode: respondent kon kiezen tussen een 
computerondersteunde mondelinge vragenlijst (capi), 
een telefonisch interview (cati) of een vragenlijst via 
internet (cawi)

Opdrachtgever Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
milieu (vrom)

Uitvoerder veldwerk Tot 2002: Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) in 
samenwerking met verschillende onderzoeksbureaus 

   Vanaf 2002: een consortium van de onderzoeksbureaus 
GfK, Intomart en r&m 

Frequentie  vierjaarlijks vanaf 1964
Weging naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit en 

woonregio (tot 1998)
   1998: naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, woonre-

gio, etniciteit, huishoudgrootte, huisvestingswijze en 
woningvoorraad

   2002: naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, woonge-
bied, geboorteland, huishoudgrootte en huishoudtype
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Berichtgevers in uitzonderlijke gevallen kan de partner van de steek-
proefpersoon de vragen beantwoorden

Verslagperiode de gerealiseerde verhuizingen in de vier jaren vooraf-
gaand aan de datum van ondervraging, de gewenste 
verhuizingen binnen een termijn van twee jaar

wbo’81/’82
Veldwerkperiode oktober 1981 en maart 1982
Steekproefomvang 83.309 personen
Respons 66.255 personen (80%)

wbo’85/’86
Veldwerkperiode oktober 1985 en maart 1986
Steekproefomvang 70.816 personen
Respons 54.342 personen (77%)

wbo’89/’90
Veldwerkperiode oktober – december 1989 en februari – april 1990
Steekproefomvang 75.023 personen
Respons 54.341 personen (72%)

wbo’93/’94
Veldwerkperiode september – december 1993 en november 1993 – april 

1994
Steekproefomvang 84.326 personen
Respons 63.049 personen (75%)

wbo’97/’99
Veldwerkperiode maandelijkse deelsteekproeven van november 1997 tot 

april 1999
Steekproefomvang 259.014 personen
Respons 117.569 personen (45%)
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Vragen in avo’99 over het geven van informele zorg

Is er in uw naaste omgeving (familie, vrienden, kennissen) iemand die chronisch 
ziek of gehandicapt is en daardoor geregeld hulp nodig heeft (bij de persoonlijke 
verzorging, de huishoudelijke verzorging of de organisatie van het dagelijks leven 
(zoals begeleiding))?
1 ja
2 nee  → sla volgende vraag over

Geeft u zelf geregeld hulp aan deze hulpbehoevende persoon of personen? 
Indien er meerdere hulpbehoevende personen zijn: geeft u hulp aan minimaal één 
van deze hulpbehoevende personen? 
Wij bedoelen hier niet hulp in het kader van uw beroep. 
1 ja
2 nee

Is er iemand in uw naaste omgeving binnen of buiten het eigen huishouden die in de 
afgelopen drie jaar langer dan twee weken veel hulp nodig had wegens ziekte, onge-
val of ziekenhuisopname?
1 ja
2 nee  → sla volgende vraag over

Heeft u de laatste keer dat dit zich voordeed gedurende minstens enkele weken hulp 
gegeven aan deze persoon of hun huishouden? 
1 ja
2 nee

Is er in uw naaste omgeving (familie, vrienden, kennissen) in de afgelopen drie jaar 
iemand thuis overleden die ook thuis is verpleegd?
1 ja
2 nee  → sla volgende vraag over

Heeft u gedurende minstens enkele weken geregeld hulp gegeven aan deze persoon 
of zijn/haar huishouden? 
1 ja
2 nee
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Vragen in avo’99 over het ontvangen van informele zorg

Kreeg u of iemand anders in uw huishouden in de afgelopen twaalf maanden gedu-
rende kortere/langere tijd verpleging en/of hulp bij persoonlijke verzorging zoals 
hulp bij wassen, toedienen van een injectie e.d. van personen, zoals genoemd op de 
kaart? Wij bedoelen hier geen kraamhulp.
1 ja
2 nee 

Wie verleende/verleent deze hulp? Waren/zijn dat …?
1  gezinsleden/huisgenoten
2  buren (geen familie) 
3  familie (niet inwonend)
4  kennissen, vrienden (niet inwonend) 

Hebt u momenteel regelmatig hulp in het huishouden van personen, zoals genoemd 
op deze kaart of hebt u in de afgelopen twaalf maanden hulp in het huishouden 
gehad van personen, zoals genoemd op deze kaart? Zo ja, van wie? 
Wij bedoelen hiermee dus geen verpleging en hulp bij persoonlijke verzorging.
ENQ.: LET OP: ONDER ‘REGELMATIG’ VERSTAAN WIJ MINSTENS 2X PER 
MAAND.
1 nee
2 ja, van
 gezinsleden/huisgenoten
 buren (geen familie)
 familie (niet inwonend)
 kennissen, vrienden (niet inwonend)

Vragen in avo 2003 over het geven van informele zorg

Geeft u zelf geregeld (niet beroepsmatig) hulp aan mensen die ziek of gehandicapt 
zijn?
1 ja 
2 nee

Hoeveel uur gemiddeld per week biedt u kosteloos hulp aan zieke of gehandicapte 
familieleden, kennissen of buren?
… uur
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Welke hulp geeft u?
1 huishoudelijke hulp (koken, de was doen, bed verschonen, boodschappen doen, 
 klusjes in- en om het huis)
2 lichamelijke verzorging (helpen bij eten en drinken, in en uit bed stappen, aan-  
 of uitkleden, naar het toilet gaan, wassen, lopen buitenshuis)
3 begeleiding, regelen van het huishouden (zoals afspraken regelen, vervoer  
 regelen)
4 administratie (formulieren invullen, rekeningen betalen)

En aan wie?
1 inwonende gezinsleden, huisgenoten
2 familie, niet inwonend
3 kennissen, vrienden, niet inwonend
4 buren (geen familie)
5 anderen

Vragen in lasa over het ontvangen van informele zorg

Krijgt u momenteel hulp bij huishoudelijke taken? Met huishoudelijke taken bedoe-
len we een van de volgende handelingen: maaltijden bereiden, boodschappen doen, 
het huis schoonhouden, de vuilniszakken buiten zetten, maar ook formulieren 
invullen.
1 nee
2 ja 

Van wie krijgt u die hulp?
1 partner
2 inwonend kind
3 andere inwonende
4 uitwonend kind
5 overige familie buiten woning
6 buren/vriendinnen/kennissen
7 vrijwilligers
8 wijkverpleegster (kruisvereniging)
9 bejaardenhulp/gezinsverzorging/alfahulp
10 particuliere hulp
11 personeel tehuis/ziekenhuis
12 anders namelijk…
13 niemand
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Vragen in lasa-deelstudie ‘Zorgverlening binnen families’

De lasa-respondenten hebben voor hun partner en voor elk van hun kinderen de 
volgende vragen beantwoord: 

Hoe vaak helpt uw partner/kind u bij de volgende taken voor persoonlijke verzorging? 
1 wassen
2 baden/douchen
3  aan/uitkleden
4 toiletbezoek
5 opstaan/gaan zitten

Hoe verricht uw partner/kind voor u onderstaande huishoudelijke activiteiten?
6 maaltijd bereiden
7 boodschappen doen
8 huis schoonhouden
9  transport (vervoer buitenshuis)
10 financiën

Antwoordcategorieën
1  nooit
2  zelden
3  soms
4 vaak

Vragen in nkps over het geven en ontvangen van informele zorg

Hebt u de afgelopen drie maanden aan X wel eens hulp gegeven bij huishoudelijk 
werk zoals eten koken, schoonmaken boodschappen doen of de was?
1 niet
2 een enkele keer
3 meerdere keren

Hebt u van X de afgelopen drie maanden wel eens hulp gekregen bij huishoudelijk 
werk zoals eten koken, schoonmaken boodschappen doen of de was?
1 niet
2 een enkele keer
3 meerdere keren

Bovenstaande vragen worden alleen gesteld over personen (X) die niet bij de respon-
dent in het huishouden wonen.
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Vragen in het Mantelzorgonderzoek over het geven van mantelzorg

Wat was uw relatie met deze persoon? Degene aan wie ik de afgelopen twaalf maan-
den hulp heb gegeven was mijn
1 partner
2 thuiswonend (stief-, pleeg)kind
3 inwonende (schoon-, stief-, pleeg)ouder
4 inwonende zus of broer
5 inwonende grootouder
6 inwonende andere huisgenoot
7 niet-inwonende zus of broer
8 niet-inwonende (schoon-, stief-, pleeg)ouder
9 niet-inwonende grootouder
10 niet inwonend kind
11 niet-inwonend andere familie
12 kennis, vriend, niet-inwonend
13 collega van het werk
14 buurvrouw of buurman (geen familie)

In welke situatie verkeerde degene die u mantelzorg hebt verleend?
1 die persoon was stervende
2 het betrof een chronisch zieke of gehandicapte
3 het betrof een tijdelijk zieke die langer dan twee weken veel hulp nodig had
4 het betrof een andere situatie 

In welke maanden hebt u mantelzorg gegeven? Kruis alle maanden aan waarin zorg 
is verleend.
1 voor 1 januari 2001
2 januari 2001
3 februari 2001
4 maart 2001
5 april 2001
6 mei 2001
7 juni 2001
8 juli 2001
9 augustus 2001
11 september 2001
12 oktober 2001
13 november 2001
14 december 2001

Hoeveel uur gaf u gemiddeld per week? 
... uur per week
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Wat voor hulp gaf u? Meer antwoorden mogelijk.
1 huishoudelijke hulp (bv. schoonmaken, de was doen, boodschappen)
2 persoonlijke verzorging (bv. baden, douchen, aankleden)
3 begeleiding (bv. het regelen van zaken, troosten, luisteren)

Vragen in oii over het ontvangen van informele zorg

Krijgt u bij deze taken op het gebied van de persoonlijke verzorging (zoals zichzelf 
wassen of gebruikmaken van het toilet) geregeld (dat wil zeggen vrijwel wekelijks) 
hulp van uw partner, (schoon)kinderen, andere familieleden of uw medebewoners?
1 ja
2 nee

Krijgt u bij deze taken (dus trap lopen, buitenshuis verplaatsen) geregeld (dat wil 
zeggen vrijwel wekelijks) hulp van uw partner, (schoon)kinderen, andere familie-
leden of uw medebewoners?
1 ja
2 nee
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