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1. Inleiding

In 1990 is besloten de gezinsverzorging onder te brengen in de awbz. Dat ging 
niet zonder slag of stoot, want menigeen vond dat huishoudelijke hulp, belangrijk 
onderdeel van die gezinsverzorging, niet thuishoort in een volksverzekering tegen 
bijzondere ziektekosten (zfr 1988). De discussie daarover is nooit helemaal ver-
stomd en het is dan ook niet vreemd dat in het kader van bezuinigingen weer naar de 
huishoudelijke hulp is gekeken. Zo is gedacht aan beëindiging van de vergoeding van 
huishoudelijke hulp voor diegenen die daarnaast geen andere awbz-verstrekking 
ontvangen (de zogenoemde enkelvoudige huishoudelijke hulp).

Dat het oog op deze hulpvorm is gevallen, heeft twee redenen. De eerste is de 
gedachte dat enkelvoudige huishoudelijke hulp, als laagste trede op de zorgladder, 
voornamelijk ten goede komt aan mensen met een geringe hulpbehoefte (zie 
bijvoorbeeld vws 2003). De maatregel treft volgens deze redenering degenen die de 
gevolgen het best kunnen dragen. De tweede reden is te vinden in het motto van het 
kabinet Balkenende  ii: burgers dienen vaker dan nu de verantwoordelijkheid voor 
elkaar te dragen. In een ambtelijke adviesnota over voorzieningen voor chronisch 
zieken en gehandicapten is de kabinetsvisie vertaald in een plicht van gehandicapten 
eerst naar steun binnen hun sociale netwerk te zoeken voordat ze een beroep kunnen 
doen op collectief gefi nancierde voorzieningen (Trouw van 5 september 2003).

Recent scp-onderzoek doet vermoeden dat de redenen voor beëindiging van de 
fi nanciering van enkelvoudige huishoudelijke hulp gebaseerd zijn op vooronder-
stellingen die maar ten dele stroken met de werkelijkheid. Het is daardoor niet uit-
gesloten dat de maatregel meer negatieve dan positieve fi nanciële gevolgen heeft. 
De directie verpleging en verzorging van het ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Sport heeft het scp daarom verzocht advies uit te brengen over mogelijke 
neveneffecten van de maatregel. Deze notitie vormt dat advies; ze bestaat uit drie 
onderdelen. In het eerste (paragraaf 2) staan enkele gegevens over de enkelvoudige 
huishoudelijke hulp vermeld. In paragraaf 3 is de vervangingsvraag geschat die men 
van de huidige gebruikers van enkelvoudige huishoudelijke hulp kan verwachten. 
Enkele gegevens over de ruimte voor steun vanuit sociale netwerken staan in para-
graaf 4.

2. Kenmerken van gebruikers

Ruw geschat ontvangt jaarlijks een kwart miljoen burgers een awbz-

gefi nancierde verstrekking enkelvoudige huishoudelijke hulp. De redenen 

voor dat gebruik staan vermeld in tabel 1.
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Tabel 1: Redenen voor het gebruik van AWBZ-gefi nancierde enkelvoudige huishoudelijke hulp, 

1999/2000 (in procenten)

nazorg na ontslag uit ziekenhuis of verpleeghuis 13

kortstondige ziekte 10

langdurige ziekte of lichamelijke handicap 12

ouderdom of verminderde zelfredzaamheid 24

psychosociale problematiek 6

Bron: SCP (AVO’99)

Bij ongeveer 13 procent van de gebruikers is de enkelvoudige huishoudelijke hulp 
onderdeel van de nazorg na ontslag uit een ziekenhuis. Het betreft veelal mensen die 
een operatie hebben ondergaan en zich gedurende een aantal weken moeten ontzien 
om complicaties te voorkomen. In het regeerakkoord staat de afspraak dat de aan 
ziekenhuiszorg gerelateerde awbz-zorg wordt overgeheveld naar de ziektekosten-
verzekering. Dat geldt dus ook de enkelvoudige huishoudelijke hulp. Beëindiging van 
de fi nanciering van deze hulp zal dan ook niet gelden voor de naar schatting 30.000 
ontslagen ziekenhuispatiënten die deze vorm van nazorg krijgen.

De groep gebruikers van verzorging en verpleging bestaat voor ongeveer drie 
kwart uit vrouwen, de meerderheid (70%) is ouder dan 65 jaar en 60 procent woont 
alleen (zie tabel 2). De gebruikers van enkelvoudige huishoudelijke hulp  wijken van 
dit gemiddelde af. Onder hen zijn er minder alleenstaanden en personen jonger dan 
65 zijn (met 40%) sterker vertegenwoordigd. 

Tabel 2: Kenmerken van gebruikers van alle vormen van AWBZ-gefi nancierde verpleging en verzor-

ging en van AWBZ-gefi nancierde huishoudelijke hulp, 1999/2000 (in procenten)

alle verzorging en verpleging alleen huishoudelijke verzorging
vrouwen 75 74

alleenstaanden 62 52

leeftijdscategorie

  jonger dan 65 jaar 29 41

  65-69 jaar 5 5

  70-74 jaar 11 10

  75-79 jaar 16 18

  80-84 jaar 18 18

  85 jaar en ouder 22 9

Bron: SCP (AVO’99; OII2000)

Tenslotte nog enkele gegevens over duur en intensiteit van de hulp en over de hulpbe-
hoefte (tabel 3). De cijfers zijn afkomstig uit steekproefonderzoek en kunnen, door 
hun grotere onnauwkeurigheid, verschillen van registratiegegevens. Dat geldt niet 
voor het algemene beeld.
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Tabel 3: Hulpbehoefte en kenmerken van de hulp in huishoudens die gebruik maken van AWBZ-

gefi nancierde enkelvoudige huishoudelijke hulp, 1999 (in procenten)

duur van de hulp

 korter dan drie maanden 25

 drie tot en met 12 maanden 14

 permanent 61

intensiteit van de hulp

 minder dan 5 uur  per week 75

 5-10 uur  per week 18

 meer dan 10 uur per week 8

hulpbehoefte a

 licht 50

 matig-ernstig 50

(n) (217)

a Van de meest hulpbehoevende in het huishouden
Bron:  SCP (AVO’99)

Degenen die enkelvoudige huishoudelijke hulp ontvangen na ontslag uit een medi-
sche voorziening, krijgen die hulp meestal maar kort. Zij vormen de groep van 25 
procent die hooguit drie maanden hulp krijgt. De meerderheid, vooral bestaand uit 
ouderen en gehandicapten, krijgt permanent hulp. Driekwart krijgt niet meer hulp 
dan één dagdeel per week.

De gebruikers van enkelvoudige huishoudelijke hulp zijn beslist niet allen licht 
hulpbehoevend. De helft heeft matige of zelf ernstige fysieke beperkingen en komt 
wellicht in aanmerking voor veel meer dan alleen die huishoudelijke hulp. Op dit 
onderwerp wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

3. Vervangingsvraag gebruikers van AWBZ-gefi nancierde huishoudelijke hulp

De relatief grote hulpbehoefte van gebruikers van enkelvoudige huishoudelijke hulp 
doet vermoeden dat ze in aanmerking komen voor andere awbz-verstrekkingen op 
het moment dat ze daarom vragen. In deze paragraaf wordt de omvang van die groep 
geschat. Dat gebeurt aan de hand van twee verklaringsmodellen die bij het scp zijn 
ontwikkeld. In het ene model staan de potentiële vraag en het gebruik centraal, in 
het andere de manifeste vragers, degenen die een positieve indicatie van een rio 
hebben gekregen.

De potentiële vraag van gebruikers van enkelvoudige huishoudelijke hulp

Het Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2003 (vv&v’03) van het scp, maakt het 
mogelijk om veranderingen in het gebruik van en de potentiële vraag naar awbz-
gefi nancierde verpleging en verzorging te schatten. De potentiële vraag geeft dat 
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deel van de bevolking weer dat gezien de aard en ernst van hun hulpbehoefte in aan-
merking zou komen voor awbz-gefi nancierde hulp als ze daarom zouden vragen. 
Een groot deel van hen oefent die vraag niet uit omdat ze de voorkeur geven aan 
informele of zelfbetaalde hulp.

Binnen dat model zijn de gebruikers van enkelvoudige huishoudelijke hulp gese-
lecteerd. Vervolgens is nagegaan wat de potentiële vraag van deze groep is. In tabel 4 
staat de uitkomst, uitgesplitst naar type verstrekking gesplitste potentiële vraag.

Tabel 4 Potentiële vraag van gebruikers van AWBZ-gefi nancierde enkelvoudige huishoudelijke hulp  

(verticaal gepercenteeerd)

(combinatie van) verstrekking

enkelvoudige huishoudelijke hulp 56

combinatie huishoudelijke en persoonlijke verzorging 16

verpleging 5

combinatie huishoudelijke hulp en begeleiding 5

dagopvang 1

opname verzorging 13

opname verpleging 4

Bron: SCP (VV&V’03)

Uit tabel 4 blijkt dat 44 procent van de personen die alleen awbz-gefi nancierde 
huishoudelijke hulp ontvangen, potentiële vrager is naar een andere awbz-verstrek-
king verpleging en verzorging. Dat wil zeggen dat ze hoogstwaarschijnlijk voor die 
andere verstrekking in aanmerking komen als ze er bij een rio om vragen.

Een groot deel van hen staat vermoedelijk op een wachtlijst voor die gevraagde 
verstrekking en ontvangt de enkelvoudige huishoudelijke hulp als overbruggings-
zorg. Helaas viel dit niet na te gaan, maar globale vergelijking van de cijfers in tabel 
4 met wachtlijstgegevens leert dat die wachtlijst dezelfde pieken kent: persoonlijke 
verzorging, opname verzorging en (combinaties met) verpleging (Doornink 2002).

Marges in de geïndiceerde verstrekkingen

Een rio zal potentiële vragers naar enkelvoudige huishoudelijke hulp desgevraagd 
vrijwel altijd voor deze hulp indiceren. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor degenen 
onder hen die deze hulpvorm al gebruiken (de 56% in tabel 4). Dat de beslissing wel 
eens anders uitvalt komt doordat een kleine groep onder hen dicht tegen een ander 
hulppakket aanzit. Bij die groep had het indicatie-advies ook anders kunnen luiden. 
Bij hen is de kans groot dat een ander pakket wordt geadviseerd als de enkelvoudige 
huishoudelijke hulp niet langer wordt vergoed.

Met behulp van het scp-model ‘Vraagmodel verpleging en verzorging’ (Van 
Campen & Van Gameren 2003) valt de omvang van de hiervoor genoemde groep na te 
gaan. Dat model geeft een voorspelling van de verdeling van de positieve indicaties 
voor verpleging en verzorging, zoals afgegeven door rio’s. Daartoe is voor iedere 
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hulpvrager berekend welke kans zij of hij heeft een positieve indicatie te krijgen voor 
elk van  acht onderscheiden zorgpakketten. Het pakket met de grootste berekende 
kans is meestal ook het pakket dat werkelijk is geïndiceerd, maar iedereen heeft een 
(meestal zeer kleine) kans een ander pakket toegewezen te krijgen.

Voor het doel van dit advies zijn binnen de totale groep geïndiceerden de personen 
geselecteerd die de grootste kans hebben op een indicatie enkelvoudige huishou-
delijke hulp. Vervolgens is deze kans vergeleken met het zorgpakket dat de tweede 
grootste kans heeft. Wanneer deze kansen statistisch dicht bij elkaar liggen (het ver-
schil is kleiner dan 15 procentpunten) is aannemelijk dat de indicatieadviseur voor 
de tweede optie kiest als de eerste optie (enkelvoudige huishoudelijke hulp) wegvalt. 
Wanneer de kansen ver uit elkaar liggen (bijvoorbeeld 90% en 10% voor respectieve-
lijk de fi rst en second best) is dit minder aannemelijk. De keuze van 15 procentpun-
ten is arbitrair maar niet onrealistisch.

In tabel 5 is weergegeven welk deel van de personen met een indicatie voor enkelvou-
dige huishoudelijke verzorging een grote kans heeft een ander zorgpakket toegewe-
zen te krijgen. Het woord ‘plus’ in de tabel betekent dat de genoemde verstrekking 
gecombineerd kan zijn met eerder in de kolom genoemde verstrekkingen. Het 
pakket persoonlijke verzorging (plus) bestaat dan ook uit de afzonderlijke verstrek-
king en de combinatie ervan met huishoudelijke verzorging. 

Tabel 5 Verandering van indicatie enkelvoudige huishoudelijke verzorging naar een ander pakket 

op grond van verschil in kans tussen fi rst en second-best oplossing, bij een maximaal 

kansverschil van 15 procent (in procenten).

persoonlijke verzorg (plus) 5,9

verpleging  (plus) 4,2

begeleiding (plus) 0,8

semi-muraal (plus) 0,2

tijdelijke opname (plus) 0,1

opname verzorging (plus) 3,2

opname verpleging (plus) 0,1

totaal verandering 14,6

Bron: GINO-RIO(2000), SCP bewerking.

De aannamen van het model impliceren dat bijna 15 procent van de indicaties enkel-
voudige huishoudelijke verzorging door indicatie-adviseurs zal worden omgezet in 
een andere indicatie. Daarvan wordt 6 procent omgezet in indicaties voor persoon-
lijke verzorging ‘plus’, 4 procent in verpleging ‘plus’ en 3 procent in opname verzor-
ging ‘plus’.
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Cumulatie van effecten

Uit tabel 4 blijkt dat bijna de helft (44%) van de gebruikers van enkelvoudige huis-
houdelijke verzorging een beroep kan doen op andere awbz-gefi nancierde verstrek-
kingen verpleging en verzorging.

De andere helft bestaat uit gebruikers van enkelvoudige huishoudelijke verzorging 
die wanneer ze een aanvraag doen bij een rio bijna altijd die enkelvoudige hulp toe-
gewezen krijgen. In een beperkt aantal van deze gevallen had ook een ander pakket 
toegewezen kunnen worden. Dat aantal is eerder geschat op 15 procent (tabel 5), dat 
is 8 procent (0,15 * 56) van de totale gebruikerspopulatie van enkelvoudige huishou-
delijke hulp. Indicatieadviseurs zullen naar verwachting dat alternatief toewijzen 
als enkelvoudige huishoudelijke verzorging niet meer beschikbaar is. Opgeteld bij 
het aantal dat op grond van hun potentiële vraag voor alternatieven in aanmerking 
komt, kan de maximale vervangingsvraag bij opheffi ng van de enkelvoudige huis-
houdelijke hulp geschat wordt op ruim de helft (44+8=52%).

Bij beëindiging van de verstrekking zou dus 48 procent van de huidige gebruikers de 
hulp kwijtraken. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de groep voor wie de 
maatregel niet geldt: degenen die deze hulp in aansluiting op medische behandeling 
ontvangen. Bij een deel van hen rechtvaardigt de potentiële vraag alternatieve ver-
strekkingen; zij behoren tot de eerder genoemde 44 procent en zijn dus al inbegre-
pen in de voorgaande berekening. Wat resteert is een groep ter grootte van 8 procent 
(0,13 * 56) van de gebruikers van enkelvoudige huishoudelijke hulp. 

In totaal blijkt dus 60 procent van de huidige gebruikers van enkelvoudige huishou-
delijke hulp kan overstappen naar een ander hulppakket of buiten de beleidsmaatre-
gel valt.

4. Mantelzorg

Achter het plan de collectieve fi nanciering van enkelvoudige huishoudelijke hulp te 
beëindigen, schuilt ook de gedachte dat het sociale netwerk deze hulp kan en zal 
overnemen. Hierna zal blijken dat die gedachte niet onjuist is, maar wel enige nuan-
cering behoeft.

Onderzoek naar mantelzorg leert dat deze informele hulp vanzelfsprekend wordt 
gegeven op het moment dat dit nodig is. De aanwezigheid van een hulpbehoevende 
in het sociale netwerk is dan ook  de bepalende determinant van het verlenen van 
informele hulp. Er zijn maar twee factoren die daarnaast bepalen of een hulpbehoe-
vend lid van het sociale netwerk wordt ondersteund: geografi sche en sociale afstand. 
Naarmate verwanten verder van elkaar af wonen helpen ze elkaar minder en een 
nauwe verwant wordt vaker geholpen dan een verre verwant en die weer eerder dan 
een kennis of buur (Timmermans et al. 2001).

Dat veel gebruikers van enkelvoudige huishoudelijke hulp geen mantelzorg 
ontvangen komt dan ook vooral doordat ze geen nauwe verwanten hebben of ze niet 
in de buurt hebben wonen. Anders gezegd, een aantal gebruikers van enkelvoudige 
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huishoudelijke hulp is op awbz-gefi nancierde hulp aangewezen omdat hun sociale 
netwerk onvoldoende draagkracht heeft.

Aan de andere kant maakt de vanzelfsprekendheid waarmee mantelzorg wordt 
verleend het aannemelijk dat de huishoudelijke hulp waar mogelijk door het sociale 
netwerk wordt overgenomen als beleidsmaatregelen daartoe dwingen. Op grond van 
scp-onderzoek naar mantelzorg valt iets te zeggen over onverwachte effecten van 
zo’n beleidsmaatregel en over het draagvlak voor zo’n maatregel onder mantelzor-
gers.

In recent scp-onderzoek is de taakverdeling tussen thuiszorg en mantelzorg onder-
zocht in gevallen waarin sprake was van een vrij ernstige hulpbehoefte. Ten behoeve 
van dit advies is gekeken naar de gevallen waarin de thuiszorg louter huishoudelijke 
hulp biedt. In negentig procent van die gevallen blijken de mantelzorgers persoon-
lijke verzorging of begeleiding te bieden of combinaties van hulptypen. Men moet 
hier bijvoorbeeld denken aan mensen die hun zieke of gehandicapte partner ver-
zorgen en de lijfsgebonden hulp (wassen, kleden, toiletgang) voor hun rekening 
nemen. De thuiszorg volstaat met de levering van huishoudelijke hulp. Dit bevestigt 
het beeld dat in paragraaf 3 is geschetst: er is onder de ontvangers van enkelvoudige 
huishoudelijke hulp een fl inke groep die vermoedelijk recht heeft op andere awbz-
verstrekkingen verpleging en verzorging, maar die er dankzij de aanwezigheid van 
mantelzorg tot op heden niet om heeft gevraagd.

In de scp-onderzoeken naar mantelzorg is nagegaan hoe belastend het verlenen van 
mantelzorg is. Ruim een kwart voelt zich door de hulptaak behoorlijk belast, een 
deel van hen zelfs overbelast. Een overgrote meerderheid komt door de hulpverplich-
ting geregeld in tijdnood. Zo houdt bijna de helft minder tijd voor hobby’s over dan 
men gewend was. Ernstiger is dat ruim een kwart aangeeft dat het werk eronder te 
lijden heeft gehad (De Boer 2003). De zorgtaak tast dus in een substantieel aantal 
gevallen de arbeidsproductiviteit aan.

In het verlengde van dit onderwerp is mantelzorgers gevraagd naar hun behoefte 
aan ondersteuning. Tabel 6 is een weergave van de antwoorden op de vraag of de 
mantelzorger (meer) hulp van de thuiszorg noodzakelijk vond.  

Ongeveer een derde van de mantelzorgers vindt dat in hun geval (extra) thuiszorg 
noodzakelijk is. In gevallen dat de thuiszorg al is ingeschakeld, ligt dat percentage 
aanmerkelijk hoger op 45. Dat komt doordat beide hulpbronnen vooral in ernstiger 
situaties aanwezig zijn. Onder mantelzorgers die huishoudelijke hulp geven vindt 
maar liefst twee derde dat (meer) thuiszorg gewenst is. Dat wijst erop dat het draag-
vlak voor overname van hulp door informele hulpverleners juist bij de huishoudelijke 
hulp klein is.
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Tabel 6:  Vraag naar (extra) thuiszorg bij mantelzorgers van hulpbehoevenden met en zonder thuis-

zorg (exclusief mantelzorgers van tehuisbewonersa), 2001 (in procenten)

zonder thuiszorg met thuiszorg totaal

huishoudelijke hulpb,c 74 62 67

persoonlijke verzorgingb,d 46 52 49

begeleidingb.e 43 44 43
medische verzorging en 
verplegingb 17 27 23

totaal 27 45 35

(n) (544) (444) (988)

a Hulpbehoevende is alle 12 maanden van 2001 of voor 2001 opgenomen in een tehuis of woonvoorziening
b Meerdere antwoorden mogelijk.
c Zoals schoonmaken, de was doen, boodschappen.
d Zoals baden, douchen, aankleden, medische verzorging, verpleging.
e Zoals het regelen van zaken, troosten, luisteren.
Bron: SCP (Mantelzorg 2001)

De scp-onderzoeken naar mantelzorg laten zien dat veel mantelzorgers behoorlijk 
onder druk staan door de taak die ze op zich hebben genomen. Die druk verklaart de 
enorme belangstelling van deze verleners van informele hulp voor vormen van zorg-
verlof (Timmermans et al. 2001). De laatste jaren zijn de mogelijkheden voor zulk 
verlof verruimd omdat het combineren van werken en helpen te vergemakkelijken. 
Het valt eenvoudig in te zien dat werkende mantelzorgers verlofmogelijkheden vaker 
dan nu zullen benutten als zij in de huishoudelijke verzorging van hun verwanten 
een extra zorgtaak krijgen.

5. Conclusie

In het voorgaande zijn twee redenen voor beëindiging van de awbz-fi nanciering van 
enkelvoudige huishoudelijke hulp besproken. De veronderstelling dat de gebrui-
kers van deze onderkant van het zorgaanbod ook de minst hulpbehoevenden zijn 
bleek onjuist. Ruim de helft heeft zodanige gezondheidsproblemen dat ze kunnen 
overstappen naar andere awbz-verstrekkingen verzorging en verpleging. Het is niet 
zeker dat ze dit ook doen; het gaat hier om de risico’s van een beleidsmaatregel die 
wordt overwogen, niet om het meest waarschijnlijke effect. 

Er is een grote kans dat opheffi ng van de enkelvoudige huishoudelijke hulp leidt tot 
een maximale reductie van het aantal gebruikers met 40 procent (52% kan overstap-
pen en 8% blijft buiten schot). De winst in kosten zal aanmerkelijk geringer zijn. 
Het alternatieve pakket waarnaar ruim de helft van de gebruikers kan overstappen is 
duurder, vaak zelfs veel duurder dan de enkelvoudige huishoudelijke hulp.

Het is zeer waarschijnlijk dat mantelzorgers de huishoudelijke hulp aan hun verwan-
ten op zich zullen nemen als de awbz-verstrekking vervalt. Dan moet er natuurlijk 
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wel een goed werkend sociaal netwerk zijn.Van harte zal men die taak niet op zich 
nemen, omdat veel mantelzorgers juist vinden dat de thuiszorg taken van hen moet 
overnemen. Ze willen in het bijzonder van de huishoudelijke verzorging af.

Werkende mantelzorgers zullen de extra taak proberen af te wentelen op de 
arbeidstijd door gebruik te maken van zorgverlof; wie dat niet doet loopt het risico 
van overbelasting en daling van arbeidsproductiviteit.

Beëindiging van de awbz-fi nanciering van enkelvoudige huishoudelijke hulp kan 
tot een groot aantal onbedoelde effecten leiden. De meeste van die effecten leiden 
tot extra collectieve uitgaven, het tegendeel van wat met de beleidsmaatregel wordt 
beoogd.

Advies enkelvoudige huishoudelijke hulp.indd   13 23-10-2003, 15:37:15



14  

Literatuur

Boer, A.H. de (2003). ‘Het sociale netwerk van mantelzorgers’. In J.M. Timmermans (red.). 
Mantelzorg; over de hulp van en aan mantelzorgers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbu-
reau.

Campen, C. van, en E. van Gameren (2003). Vragen om hulp. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau.

Doornink, H. (2002). Resultaten wachtlijstinventarisatie sector verpleging en verzorging, peildatum 1 

oktober 2001. Den Haag: Taskforce wachtlijsten. 
Timmermans (red.), J.M (2001). Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof. Den 

Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2003). Financiële bouwstenen zorg. Den 

Haag: ministerie van VWS en ministerie van Financiën.
zfr (1988). Advies fi nanciering gezinsverzorging door middel van de awbz. Amstelveen: Zieken-

fondsraad.

Advies enkelvoudige huishoudelijke hulp.indd   14 23-10-2003, 15:37:15


