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VOORWOORD

De ambitie van de Nederlanders om aan steeds meer onderdelen van het openbare
leven deel te nemen, maakt tijd een schaarser wordend goed. De gestegen arbeids-
deelname van vrouwen is een belangrijke maar zeker niet de enige drijvende kracht
hierachter. De onderzoeken naar tijdsbesteding die het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) sinds 1975 heeft laten uitvoeren, tonen hoe die ambitie leidt tot
afname van de vrije tijd onder de beroepsbevolking en tot een toename van het aantal
huishoudens dat werkt, leert en kinderen opvoedt, en verzorgen moet combineren met
andere taken en verplichtingen.

De overheid volgt dit soort ontwikkelingen met aandacht en waar nodig voert zij beleid
om knelpunten die erdoor zouden kunnen ontstaan, weg te nemen. Een belangrijk
onderdeel van dat beleid zijn de collectief gefinancierde faciliteiten die worden geboden
om werken en zorgen beter te kunnen combineren. Als resultaat daarvan is, bijvoor-
beeld, de kinderopvang in Nederland sterk uitgebreid. Tegelijkertijd wordt nagedacht
over voorzieningen die ook andere zorgtaken kunnen verlichten; momenteel gaat de
aandacht uit naar de informele hulp die werkenden aan de leden van hun sociale net-
werk bieden.

In het voorliggende rapport wordt weer eens bevestigd hoeveel informele hulp Neder-
landers al geven aan hun hulpbehoevende verwanten en goede bekenden. Binnen
sociale netwerken is de onderlinge hulp zo vanzelfsprekend dat mensen daar veel
voor opzij zetten, zo nodig ook hun werk. De informele hulp blijkt in meerdere
opzichten een van de kostbaarste onderdelen van de sociale infrastructuur die de burgers
in ons land onderling vormen.

Het is om die reden dat beoogd wordt de informele hulp te ondersteunen door de
invoering van een bijzondere vorm van verlof, dat werkenden voor langere tijd vrijstelt
van (een deel van) hun arbeidstaken om een hulpbehoevend iemand in hun sociale
netwerk te verzorgen. 

De vraag is natuurlijk hoeveel mensen belangstelling zouden hebben voor zulk betaald
langdurig zorgverlof, en wat zo’n voorziening zou gaan kosten. Om die vraag te
beantwoorden, heeft het kabinet enige jaren geleden besloten een verkenning daarvan
te laten uitvoeren. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) en
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), hebben het SCP gevraagd materiaal
voor zo’n verkenning aan te dragen. 

Dit rapport vormt de SCP-bijdrage aan die verkenning. Hierin wordt de hulpbehoefte,
de reeds geboden hulp en de last van werken en helpen in kaart gebracht en wordt de
belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof gepeild. 
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Werkenden met een hulpbehoevende in hun sociale netwerk tonen grote belangstelling
voor betaald langdurig zorgverlof. Die belangstelling wordt vooral bepaald door de
fysieke en emotionele last die het helpen met zich meebrengt; kenmerken van het
werk blijken nauwelijks van invloed.

Het onderzoek dat de basis vormt van dit rapport, is mede mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van de ministeries van SZW en VWS; het onderzoek is intensief
en op zeer constructieve en plezierige wijze begeleid door vertegenwoordigers van die
ministeries.

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

1.1 Achtergrond van dit rapport
Sedert 1990 voert de Europese Unie (EU) beleid dat het werkenden gemakkelijker
moet maken om zorgtaken met arbeidstaken te combineren (Keuzenkamp en
Hooghiemstra 2000). Dit beleid is vooral gericht op de groep van zogenoemde 'taak-
combineerders', die als zwaar belast gelden. Voor hen begint, als het betaalde werk is
gedaan, niet de vrije tijd maar de zorg voor anderen. Er is een reeks van maatregelen
mogelijk die het leven van deze taakcombineerders kunnen verlichten. Te denken valt
aan flexibele werktijden, deeltijdwerken, tijdelijk zorgverlof en zorgvoorzieningen zoals
kinderopvang. Bovendien wordt er in het kader van dit beleid gestreefd naar een even-
wichtiger verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg, in het bijzonder over mannen
en vrouwen.
Ook de Nederlandse overheid voert arbeid-en-zorg-beleid. Een belangrijk onderdeel
daarvan is het beleid zoals neergelegd in het wetsvoorstel Arbeid en zorg, dat momen-
teel ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt. Het wetsvoorstel behelst een bundeling
van bestaande voorzieningen zoals ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof en 
calamiteitenverlof, maar ook enkele nieuwe regelingen zoals het kortdurende zorgverlof,
kraamverlof en adoptieverlof. Een voorziening voor langdurig zorgverlof is in dit
wetsvoorstel nog niet opgenomen.

Al in het Regeerakkoord voor deze kabinetsperiode is aangekondigd, dat naar de
mogelijkheid van een recht op betaald langdurig zorgverlof een verkenning uitgevoerd
zal worden. Daarin zou de vraag centraal staan of, en zo ja, onder welke voorwaarden
een wettelijk recht op betaald zorgverlof tot stand zou kunnen komen.

De ministeries van SZW en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd de genoemde verkenning uit te
voeren, dat wil zeggen, na te gaan hoeveel belangstelling voor betaald langdurig zorg-
verlof er onder de bevolking is en in welke mate een aantal van de genoemde effecten
zal optreden (SZW 1999: 70-71). Dit rapport is het verslag van die verkenning.

Met langer durend zorgverlof wordt het verlof bedoeld, dat verleend kan worden aan
werkenden die langer dan tien dagen informele hulp willen geven aan een persoon
binnen hun sociale netwerk, die om gezondheidsredenen zulke hulp nodig heeft. Dit
verlof staat los van andere vormen van verlof, zoals het kortdurende zorgverlof dat
maximaal tien dagen kan duren.

De bedoeling van een regeling voor betaald langdurig zorgverlof is – haast vanzelf-
sprekend – tegemoet te komen aan de wens van veel mensen om het werk opzij te
kunnen zetten op het moment dat voor hen belangrijke personen extra hulp nodig 
hebben. De verwachting is echter dat het effect van de regeling breder is. Zo zou zulk
verlof tot gevolg kunnen hebben dat er vaker en meer informele hulp wordt gegeven,
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in het bijzonder door mannen, een groep die op dit punt achterblijft. Een dergelijke
toename van de informele hulp zou kunnen leiden tot een afname van het gebruik van
de AWBZ-gefinancierde thuiszorg of ten minste tot vermindering van de belasting van
werkende informele helpers – in het bijzonder vrouwen – die hun werk nu met extra
zorgtaken combineren. Mogelijk leidt zo'n regeling betaald langdurig zorgverlof zelfs
tot een vermindering van het aantal vrouwen dat vanwege bijzondere zorgtaken minder
uren gaat werken of helemaal met beroepsarbeid stopt.
Mocht een regeling voor betaald langdurig zorgverlof inderdaad zulke effecten hebben,
dan leidt zij tot besparingen elders, bijvoorbeeld in de kosten van collectief gefinancierde
thuiszorg. Daarnaast kan zij dan bijdragen aan de verwezenlijking van beleidsdoelstel-
lingen aangaande de arbeidsdeelname van vrouwen en de verdeling van arbeid en
zorgtaken over mannen en vrouwen.

Dit hoofdstuk gaat in paragraaf 1.3 in op de vraagstellingen van de verkenning. Vooraf-
gaand daaraan worden belangrijke begrippen in dit rapport toegelicht (§ 1.2).
Paragraaf 1.4 geeft een beknopte schets van de onderzoeksaanpak. Na enkele 
opmerkingen over de beperkingen van het bevolkingsonderzoek dat ten behoeve van
dit rapport is uitgevoerd (§ 1.5), volgt een toelichting op de indeling van het rapport
in paragraaf 1.6.

1.2 Centrale begrippen
Het was om redenen van tijd en kosten niet mogelijk een voorstudie uit te voeren naar
de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties betaald langdurig zorg-
verlof zouden omschrijven, en in welke situaties ze zulk verlof zouden wensen. Daarom
zijn er over enkele centrale begrippen vooraf afspraken gemaakt met de opdracht-
gevers. Hoofdstuk 2 gaat uitgebreid op die begrippen in, in het volgende worden ze
kort aangeduid.

Hulpbehoefte
Er moet sprake zijn van een zekere noodzaak tot een beroep op een regeling voor
betaald langdurig zorgverlof. In eerste aanleg is besloten om van noodzaak te spreken
als de hulpbehoevende persoon uit het sociale netwerk lijdt aan een ernstige ziekte of
vrij ernstige fysieke en/of psychische beperkingen ondervindt. Het door het SCP
geëntameerde onderzoek naar de belangstelling voor zorgverlof is beperkt tot degenen
bij wie er inderdaad van zo'n noodzaak sprake was. Het voordeel van deze selectie is
dat de vragen naar zorgverlof in elk geval niet meer op een hypothetische situatie
betrekking hebben. Er is een drietal situaties die hulpbehoefte tot gevolg hebben,
onderscheiden:
- langdurige hulpbehoevendheid door chronische ziekte of handicaps (in tabellen

afgekort tot 'chronisch');
- relatief kortdurende hulpbehoevendheid (maar wel twee weken of langer) door

ziekte, ongeval of opname in een ziekenhuis (in tabellen 'tijdelijk' genoemd); en
- overlijden thuis van iemand die enige tijd thuis is verpleegd (in tabellen aangeduid

als 'sterfgeval').
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In plaats van de term 'noodzaak' wordt in dit rapport het begrip 'hulpbehoefte' gebruikt.
Dit wordt als volgt uitgelegd: hulpbehoefte heeft betrekking op de ernst van iemands
fysieke beperkingen, op diens behoefte aan begeleiding en op de noodzaak tot vrijwel
permanente aanwezigheid van een hulpverlener.
Bij fysieke beperkingen gaat het om een verminderde mogelijkheid tot het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten zoals het voortbewegen, de lichamelijke verzorging en de
huishoudelijke activiteiten.
Van begeleidingsbehoefte is er sprake als iemand hulp nodig heeft bij het regelen van
het huishouden (op tijd inkopen doen, tijdig een was aanzetten), bij de administratie
(formulieren invullen, rekeningen betalen), bij (sociale) activiteiten buitenshuis (op
visite gaan, recreatieve activiteiten) of bij het bezoeken van voorzieningen zoals winkels
of het ziekenhuis. 
Het begrip 'permanente aanwezigheid van een hulpverlener' spreekt voor zich.

Informele hulp
Betaald langdurig zorgverlof is bedoeld om iemand in de gelegenheid te stellen een
hulpbehoevende persoon uit het sociale netwerk te helpen. Nu omvat de sociale steun
die mensen elkaar bieden, een heel scala aan hulpvormen, terwijl in het kader van
zorgverlof een specifieke vorm ervan wordt bedoeld: de zogenoemde informele hulp.
Informele hulp is hier opgevat als de instrumentele hulp bij het dagelijkse functioneren,
die vrijwillig en onbetaald wordt verleend aan personen uit het sociale netwerk, die 
– door welke oorzaak dan ook – vrij ernstige fysieke of psychische beperkingen hebben.
Binnen de instrumentele hulp worden drie typen hulp onderscheiden, die aangeduid
worden als 'huishoudelijke hulp', 'hulp bij de persoonlijke verzorging' en 'psychosociale
begeleiding'. Huishoudelijke hulp is het doen van boodschappen, schoonmaken, koken,
of opruimen. Bij de persoonlijke verzorging gaat het om hulp bij wassen, kleden of
naar het toilet gaan. Psychosociale begeleiding betreft hulp bij de organisatie van het
dagelijkse leven en het organiseren van activiteiten buitenshuis. 
Doorgaans is er in het netwerk van een hulpbehoevende één persoon die het leeuwen-
deel van de informele hulp op zich neemt. Deze wordt veelal – en ook hier – aangeduid
met centrale verzorger. In een aantal gevallen zal de respondent in het onderzoek die
centrale verzorger zijn, maar waar dat niet het geval bleek, is behalve de eventueel
door de respondent gegeven informele hulp ook de hulp die de centrale verzorger 
verleent, in kaart gebracht.

Ervaren tijdsbelasting
Informele hulp geven is een extra verplichting die mensen op zich nemen; die ver-
plichting kan het moeilijker maken om andere verplichtingen na te komen of kan
ertoe leiden dat een te zware last rust op de schouders van de hulpgever. Het voorkómen
van overbelasting is dan ook een van de doeleinden van een regeling als het betaalde
langdurige zorgverlof. Dit verlof kan het gebrek aan tijd dat door een cumulatie van
verplichtingen kan ontstaan, compenseren. In dit rapport wordt daarom over ervaren
tijdsbelasting gesproken, zijnde de tijdsdruk die personen die informele hulp verlenen,
beleven.
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Betaald langdurig zorgverlof 
Betaald langdurig zorgverlof is hier opgevat als betaald verlof van meer dan tien werk-
dagen, dat verleend wordt om hulp te bieden aan een ernstig hulpbehoevende in de
naaste omgeving. Dit verlof staat los van andere vormen van verlof, die betrekking
hebben op een concreet omschreven persoonlijke situatie (zoals verlof bij zwangerschap
en bevalling, en ouderschapsverlof) of van korte duur zijn (zoals het calamiteiten-
verlof en het kortdurende zorgverlof). 
De grens van tien dagen is aangehouden om het langdurige verlof te kunnen onder-
scheiden van het reeds bestaande kortdurende verlof. Aan de duur is in deze studie
vooralsnog geen maximum gesteld.
De vraag hoe een regeling voor zorgverlof moet worden vormgegeven, beantwoordt
dit onderzoek niet. Uit eerder onderzoek naar gerealiseerd zorgverlof blijkt, dat 
individuele werkgevers en werknemers de voorkeur geven aan een open en brede 
formulering van het begrip zorgverlof waarbij de exacte vormgeving is overgelaten
aan de betrokkenen (Brouns en Grünell 1996: 107). Ook het kabinet geeft in deze de
voorkeur aan maatwerk van werkgever en werknemer binnen een algemeen geformu-
leerde regeling en het sluit daarmee aan bij de wensen van de Stichting van de Arbeid
(SZW 1999: 12; Stichting van de Arbeid 1997: 14). Er lijkt dus consensus te bestaan
over een breedgeformuleerde regeling voor zorgverlof en het heeft daarom weinig zin
om respondenten in een onderzoek naar de belangstelling voor zulk verlof gedetail-
leerde varianten voor te leggen.

De hiervoor gegeven omschrijving spreekt van volledige doorbetaling, dat wil zeggen,
dat uitgegaan wordt van een regeling die voorziet in volledige vergoeding van gederfd
inkomen. Het is met deze faciliteit in gedachte dat de respondenten van het onderzoek
in eerste instantie de vragen naar belangstelling en mogelijke effecten hebben beant-
woord. Daarnaast zijn hun twee varianten voorgelegd waarin sprake is van onvolledige
vergoeding. De eerste variant betreft een vergoeding van 70% van het brutomaand-
inkomen, de tweede een vergoeding ter hoogte van 70% van het brutominimumloon.
Vervolgens is nagegaan in hoeverre de belangstelling bij deze varianten afwijkt van
die bij volledige vergoeding.

Overige begrippen
De eventuele regeling betaald langdurig zorgverlof is bedoeld voor mensen die betaalde
arbeid verrichten. Alleen werkenden komen dus voor zo'n regeling in aanmerking.
Deze werkenden worden gedefinieerd als personen die ten tijde van de hulpsituatie
werk verrichten in loondienst of werkzaam zijn voor eigen rekening (zelfstandige of
meewerkend gezinslid). Er is geen ondergrens gesteld aan het aantal uren dat men
werkt.
In een aantal gevallen hebben werkenden maatregelen moeten treffen op hun werk om
dit met helpen te kunnen combineren. Die maatregelen kunnen uiteenlopen van de
aanpassing van werktijden en werkdagen tot het opnemen van een of andere vorm van
verlof (inclusief ziekmelding). In andere gevallen is men gedwongen geweest de
arbeidsovereenkomst te veranderen of te beëindigen, of heeft men het aanbod van een
andere functie of arbeidstijd moeten afslaan. Dit soort keuzen worden in dit rapport
bedoeld als er gesproken wordt over werkoplossingen.
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Werkenden kunnen alleen aanspraak maken op een regeling voor langdurig zorgverlof
als zij een hulpbehoevende in hun sociale netwerk hebben. Als dit het geval is, spreekt
dit rapport over potentiële gebruikers van betaald langdurig zorgverlof (ook wel 
afgekort tot 'potentiële zorgverlofnemers', de 'doelgroep' of 'rechthebbenden'); dit zijn
werkenden die een ernstig zieke of hulpbehoevende in de naaste omgeving hebben
gehad, die langer dan tien werkdagen geholpen moest worden.

De belangstellenden voor betaald langdurig zorgverlof (meestal afgekort tot 'belang-
stellenden') vormen het voor dit onderzoek belangrijkste deel van de potentiële
gebruikers. Het zijn de personen die op het moment van de hulpsituatie betaald werk
verrichtten en – achteraf gezien – in die situatie betaald langdurig zorgverlof hadden
willen opnemen. Dit kunnen zowel mensen zijn die daadwerkelijk hebben geholpen,
als personen die geen hulp hebben verleend.

1.3 Onderzoeksvragen
Rekening houdend met de hiervoor gegeven omschrijving van informele hulp en van
de belangrijkste doelgroep van een mogelijke regeling voor betaald langdurig zorg-
verlof, alsmede de situaties waarop deze betrekking heeft, zijn de onderzoeksvragen
als volgt omschreven:
1 Hoeveel werkenden zullen naar verwachting gebruikmaken van een regeling voor

betaald langdurig zorgverlof?
2a Is te verwachten dat de invoering van een wettelijk recht op betaald langdurig

zorgverlof in het algemeen leidt tot een toename van het aantal gevallen waarin
informele hulp wordt verleend of van het aantal uren dat deze hulp wordt ver-
leend, en wat is de mogelijke omvang van die toename? 

2b In hoeverre en in welke mate doet die toename zich onder mannen voor? 
3 Kan de onder 2a genoemde toename van de informele hulp leiden tot een 

vermindering van het gebruik van de AWBZ-gefinancierde thuiszorg en in welke
omvang zal zich dit mogelijk voordoen?

4 Zal de invoering van betaald langdurig zorgverlof mogelijk leiden tot een 
vermindering van het aantal informele helpers dat door een combinatie van 
verplichtingen overbelast is (in het bijzonder onder vrouwen)?

5 Voorkomt het betaalde langdurige zorgverlof wellicht dat mensen (en in het bijzon-
der vrouwen) minder gaan werken omdat ze de informele hulp momenteel niet
kunnen combineren met andere verplichtingen?

6 Kan zorgverlof voorkomen dat mensen (en in het bijzonder vrouwen) die informele
hulp willen gaan bieden, de arbeidsmarkt geheel of gedeeltelijk verlaten?

De vraag naar de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof wordt in hoofdstuk 6
beantwoord, de overige vragen naar de effecten van invoering van dergelijk verlof in
hoofdstuk 7.
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Voorafgaand daaraan moet echter een aantal andere vragen aan bod komen. Deels zijn
dat vragen over de doelgroep van een regeling betaald langdurig zorgverlof, die onder
andere betrekking hebben op de aard en de omvang van de hulpbehoefte. Het betreft
de volgende, in hoofdstuk 3 beantwoorde vragen:
1 Is er in de in dit onderzoek betrokken gevallen sprake van de ernstige hulpbehoefte

waarvoor de regeling betaald langdurig zorgverlof bedoeld is?
2 Hoeveel van zulke gevallen doen zich in de naaste omgeving van werkenden voor?
3 Doen zulke gevallen zich onder bepaalde categorieën werkenden vaker voor dan

onder andere?
4 Wat zijn de kenmerken van de hulpbehoevenden en in welke relatie staan deze tot

de potentiële gebruikers van betaald langdurig zorgverlof?

Voor een ander deel gaat het om vragen aangaande de hulp die nu wordt verleend, om
de maatregelen die helpers hebben moeten treffen om werken en helpen goed te kunnen
combineren, en om de belasting die de dubbele taak met zich meebrengt. Hoofdstuk 4
gaat in op het eerstgenoemde onderwerp: de (informele) hulp; de vragen die daar worden
beantwoord, zijn:
1 Wat is de omvang van de informele hulp (aan ernstig zieken en aan hulpbehoevende

personen in het eigen netwerk) in Nederland?
2 Hoe ziet die hulp eruit (welk type hulp wordt geboden en hoeveel hulp wordt 

gegeven)?
3 In hoeverre zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen, en werkenden en niet-

werkenden in het verlenen van deze informele hulp? 
4 Wat zijn redenen om dit soort hulp niet te verlenen? 
5 Hoe is de samenhang tussen thuiszorg en informele hulp en is er aanleiding om te

veronderstellen dat meer informele hulp zal leiden tot minder thuiszorg?

In hoofdstuk 5 gaat het om de eerdergenoemde maatregelen die zijn genomen om tijd
vrij te maken voor het helpen en om de ervaren tijdsbelasting. De daar besproken vragen
zijn:
1 Ervaren informele helpers een zwaardere tijdsbelasting dan degenen die géén 

informele zorg verlenen met overigens gelijke kenmerken en taken? 
2 In hoeverre dragen kenmerken van de hulp en de hulpbehoevende zelf bij aan een

hoge ervaren tijdsbelasting van informele helpers?
3 Welke arbeidskenmerken en werk- en zorgoplossingen leiden tot een verminderde

ervaren tijdsbelasting van werkende helpers? 

1.4 Onderzoeksaanpak
Daar de voorziening betaald langdurig zorgverlof niet bestaat, kan de belangstelling
ervoor alleen nagegaan worden door middel van een soort gedachte-experiment. Dat
experiment is uitgevoerd door een aantal personen die in het recente verleden een 
verwant of andere goede relatie met een grote behoefte aan hulp hebben gehad, te vragen
zich dat geval nog eens voor de geest te halen en ten behoeve van het onderzoek te
beschrijven. Wat was die hulpbehoevende voor iemand, wat was er met hem of haar
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aan de hand, wie gaf er wat voor hulp, zijn kwesties die aan respondenten zijn voor-
gelegd. Bij degenen die in het desbetreffende geval hebben geholpen, is vervolgens
nagegaan hoe ze de tijd die helpen kost, hebben vrijgemaakt en in het bijzonder wat
ze hebben moeten doen om helpen en werken te combineren. De niet-helpenden is
gevraagd waarom ze niet hebben geholpen en in hoeverre hun arbeidsverplichtingen
daarbij een rol speelden.

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In het Aanvullend voorzieningengebruik
onderzoek (AVO) dat het SCP in 1999 en 2000 heeft laten uitvoeren, is respondenten
gevraagd of ze in de afgelopen drie jaar in hun sociale netwerk een situatie hebben
meegemaakt als in paragraaf 1.2 beschreven: chronische ziekte, tijdelijke ziekte of
een sterfgeval. Voor een periode van drie jaar is gekozen om voldoende respondenten
in de desbetreffende situaties te vinden zonder zo ver in de tijd terug te gaan dat het
geheugen de respondenten in de steek zal laten.
Van de personen die meldden zo'n geval te hebben meegemaakt, zijn alle werkenden
en de niet-werkenden die behoren tot de potentiële beroepsbevolking, geselecteerd voor
het schriftelijk vervolgonderzoek dat aan het begin van deze paragraaf genoemd is.

Onder de werkenden die in het schriftelijke onderzoek belangstelling toonden voor
betaald langdurig zorgverlof, is ten slotte een telefonische enquête gehouden. Daarin
is de respondenten gevraagd naar hun verwachting van de veranderingen die het zorg-
verlof in hun situatie teweeg had kunnen brengen. Zo is gevraagd naar verschuivingen
in de verdeling van het hulpaanbod over verschillende hulpverleners. Maar ook de
verandering in ervaren belasting en in de maatregelen die op het werk zijn getroffen
om werken en helpen te kunnen combineren, zijn aan de orde gesteld. Respondenten
maakten hun inschattingen in de veronderstelling dat een mogelijke regeling voor
betaald langdurig zorgverlof zou voorzien in volledige financiële compensatie van het
gederfde inkomen. Later zijn in dezelfde enquête twee varianten voorgelegd: een met
een vergoeding ter hoogte van 70% van het bruto-inkomen en een waarbij de vergoeding
is gesteld op 70% van het brutominimumloon. Per variant is gevraagd in hoeverre de
belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof afwijkt doordat de prijs in de vorm
van inkomensderving verandert.

Het onderzoek is zowel onder werkenden als niet-werkenden uitgevoerd. Het is wel
zo dat alleen de eersten zorgverlof zouden kunnen aanvragen, maar de laatsten zijn in
het onderzoek betrokken omdat onder hen mogelijk personen voorkomen die met
werken zijn gestopt omdat ze hulp zijn gaan bieden. De keuze voor stoppen met werken
zouden ze wellicht niet hebben hoeven maken als er zoiets als betaald langdurig zorg-
verlof had bestaan.

Dit rapport had beperkt kunnen blijven tot een verslag van het onderzoek dat ten
behoeve van deze verkenning is uitgevoerd. Respondenten is in dat onderzoek immers
direct gevraagd naar hun belangstelling voor zorgverlof en naar de verschillende
effecten die zij ervan verwachten. Er is evenwel besloten om twee dingen toe te voegen.
Het eerste is een uitvoerige beschrijving van de hulpbehoefte, de hulp, de werk-
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oplossingen en de ervaren tijdsbelasting. Het argument voor deze toevoeging is dat de
informele hulp een ander karakter heeft dan andere vraagstukken die onderwerp zijn
in de discussie over het thema arbeid en zorg. Het is daarom van belang wat meer
aandacht te schenken aan het deel van de dagelijkse werkelijkheid dat in dit verband
een rol speelt, en aan de keuzen waarvoor mensen die werken en zorgen combineren,
zich gesteld zien. 
De tweede toevoeging is dat de uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor
het opstellen van een verklaringsmodel. Zo'n model maakt het mogelijk om de invloed
te schatten die beleidsmaatregelen of maatschappelijke ontwikkelingen kunnen hebben
op de belangstelling voor zorgverlof en de door belangstellenden ingeschatte effecten.
Ook kunnen belangstelling en effecten met behulp van dit model later, als meer 
duidelijkheid is ontstaan over de vorm van betaald langdurig zorgverlof, opnieuw
worden geschat.
In een model als hier bedoeld, worden alle relevante aspecten van de situatie, de hulp-
behoefte, de hulp, de belasting, enzovoort, met elkaar in verband gebracht. Daartoe
diende te worden gezocht naar zogenoemde determinanten: kenmerken die hulpbehoefte,
hulp en belasting kunnen verklaren. Deze vraagstelling is de ratio achter het 
determinantenonderzoek waarvan de hoofdstukken 3 tot en met 5 verslag doen.

1.5 Beperkingen van het gebruikte bevolkingsonderzoek
Het onderzoek dat aan dit rapport ten grondslag ligt, kent een aantal beperkingen. De
belangrijkste daarvan is dat mensen gevraagd wordt naar de invloed van een niet-
bestaande voorziening op hun gedrag. Het woord 'gedachte-experiment' dat in dit 
verband is gebruikt, maakt al duidelijk dat onzeker is of mensen zich bij daadwerkelijke
invoering van een regeling voor zorgverlof gaan gedragen zoals ze hebben gezegd te
doen.
Een tweede punt van aandacht is dat het een retrospectief onderzoek betreft: mensen
wordt gevraagd terug te denken aan een situatie die wellicht al jaren geleden een aan-
vang nam; het is waarschijnlijk dat de selectieve herinnering van mensen hun 
antwoorden tot op zekere hoogte kleurt. 
Ten derde moet erop gewezen worden dat de berekende totale effecten zijn gebaseerd
op steekproefonderzoek dat per definitie onnauwkeurigheden met zich meebrengt.

Daarmee is het onderzoek niet gediskwalificeerd. De uitkomsten voldoen, ondanks
bepaalde beperkingen in het gebruikte materiaal, aan de eisen die aan statistische
bewerkingen mogen worden gesteld, en zijn daarom robuust te noemen. 
Een belangrijker argument tegen eventuele twijfel over de uitkomsten is dat het onder-
zoek betrekking heeft op een herkenbare dagelijkse werkelijkheid. Het gaat om ernstige
ziekte en dood in het netwerk van nauwe verwanten en goede bekenden; dit zijn situaties
waarbij vrijwel iedereen zich zeer betrokken voelt, en waarvan men daarom goed op
de hoogte zal zijn. De gezondheidsproblemen leiden tot allerlei dagelijkse problemen:
de hulpbehoevende kan zelf geen boodschappen meer doen, kan zichzelf niet meer
wassen, kan niet meer alleen gelaten worden, heeft geregeld een schouder nodig om
tegen te leunen. Het spreekt in deze situaties vanzelf dat iemand anders die taken
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moet overnemen of iemand die schouder moet aanbieden. En wanneer men als werkende
gaat helpen, moet daarvoor ruimte gevonden worden in de agenda. Ook dat is voor de
meeste van die werkenden al een dagelijkse werkelijkheid. Juist omdat het om 
ingrijpende levensgebeurtenissen gaat die met dagelijkse problemen gepaard gaan, is
het niet waarschijnlijk dat de ondervraagden in onbegrip over de bedoelingen van het
onderzoek zijn blijven steken of overwegend sociaal wenselijke antwoorden hebben
gegeven.

1.6 Indeling van het rapport
Dit rapport bestaat uit vier delen. Het eerste deel omvat het hoofdstuk dat met deze
inhoudsopgave wordt afgesloten, en een hoofdstuk over de wijze waarop de vraag-
stellingen zijn geoperationaliseerd (hoofdstuk 2).
Het tweede deel bevat drie hoofdstukken die de onderzochte situaties van hulpbehoefte
en de wijze waarop respondenten in die situaties handelen, beschrijven. Tevens wordt
in dat deel verslag gedaan van het onderzoek naar de determinanten. In hoofdstuk 3
betreft het de situatie van hulpbehoefte, in hoofdstuk 4 die van het verlenen van 
informele hulp. In hoofdstuk 5 komt aan de orde in welke mate mensen door het com-
bineren van werken en helpen (over)belast worden, en wat het ontstaan van over-
belasting bepaalt.
Het derde deel van dit rapport is geheel gewijd aan de belangstelling voor en de
mogelijke effecten van invoering van betaald langdurig zorgverlof. Hoofdstuk 6 doet
verslag van die belangstelling zelf, hoofdstuk 7 van de effecten. In beide hoofdstukken
wordt eerst op de verwachting van respondenten zelf ingegaan, waarna belangstelling
en effecten worden gemodelleerd. Daarbij worden de determinanten betrokken die in
de eerdere hoofdstukken van belang bleken.
Het vierde en laatste deel van dit rapport (hoofdstuk 8) vat de hoofdstukken samen en
onderwerpt ze aan een beschouwing.
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2 ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de operationalisering van begrippen die in de
vraagstellingen voorkomen, en op de uitvoering van het onderzoek. Begonnen wordt
met een uiteenzetting over de vier belangrijkste begrippen: informele hulp, hulpbehoefte,
tijdsbelasting en betaald langdurig zorgverlof (§ 2.1). Paragraaf 2.2 geeft een beknopte
beschrijving van het rekenmodel dat in het kader van dit onderzoek is ontwikkeld. In
paragraaf 2.3 wordt verantwoording afgelegd over het onderzoek dat ten behoeve van
deze verkenning is uitgevoerd. De steekproeftrekking, de vragenlijsten, de respons, en
de weging en ophoging zijn onderwerpen die daarin aan de orde komen.

2.1 Operationalisering van begrippen

2.1.1 Inleiding
In hoofdstuk 1 is aangegeven dat het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet,
uiteindelijk uitmondt in modellen ter verklaring van de belangstelling voor betaald

langdurig zorgverlof en van de effecten die invoering van zulk verlof kan hebben
(hoofdstukken 6 en 7). De hoofdstukken 3 tot en met 5 vormen voor een deel de
opmaat tot die rekenmodellen. In de modellen die op de effecten betrekking hebben,
is niet zorgverlof maar informele hulp het centrale begrip; met de invoering van betaald
langdurig zorgverlof wordt immers beoogd die informele hulp te stimuleren dan wel
de hulpverlener te ontlasten. Eventuele effecten op andere verzorgers zijn het gevolg
van veranderingen in die informele zorg en in de belasting die daarmee mogelijk
gepaard gaat. De relatie tussen informele hulp en andere centrale begrippen, zoals die
ook terugkeert in de opbouw van dit rapport, staat weergegeven in figuur 2.1.

Zodra iemand in een sociaal netwerk hulpbehoevend wordt, komt bij de leden van dat
netwerk de vraag op wie er hulp gaat bieden. Of een individueel lid van het netwerk
gaat helpen, zal afhangen van de morele druk, die toeneemt naarmate de hulpbehoefte
groter is en de sociale afstand tot de hulpbehoevende kleiner. Daarnaast bepalen ken-
merken van individuele netwerkleden mogelijk of ze al dan niet helpen; het gaat daarbij
vooral om aspecten van bereidheid en gelegenheid. Ten slotte houdt een individu in
zo'n netwerk rekening met de aanwezigheid van professionele voorzieningen als de
thuiszorg. Het is deze trits die in hoofdstuk 4 wordt onderzocht.
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Figuur 2.1 Opbouw van het rapport

Het betaalde langdurige zorgverlof biedt helpers tijd. Door de extra tijd neemt het
eventuele conflict tussen hulp- en werktijden af. In verband daarmee is het noodzakelijk
na te gaan in hoeverre er bij mensen die helpen combineren met werken en wellicht
nog andere taken, van een tijdprobleem sprake is. Of een tijdprobleem optreedt, hangt
af van kenmerken van de (potentiële) hulpgever (bv. de combinatie van taken), van de
hulpvrager (aard, hoeveelheid en tijdstip van de benodigde hulp), maar ook van de
oplossingen die men heeft kunnen vinden om werken en helpen te combineren. Dit
soort interacties wordt in hoofdstuk 5 beschreven.
De laatste set relaties, de interacties tussen de eerderbeschreven begrippen en hun
determinanten en allerlei aspecten van het zorgverlof, wordt uitgewerkt in hoofdstuk
6; in hoofdstuk 7 gebeurt hetzelfde met betrekking tot de te verwachten effecten van
invoering van het verlof.
De vier belangrijkste begrippen in dit onderzoek worden in het vervolg van deze 
paragraaf verder uitgewerkt. De hulpbehoefte in paragraaf 2.1.2, de informele hulp in
paragraaf 2.1.3, de tijdsbelasting in paragraaf 2.1.4 en het betaalde langdurige zorg-
verlof in paragraaf 2.1.5.

2.1.2 Hulpbehoefte
De situaties waarvoor het betaalde langdurige zorgverlof is bedoeld, zullen veel 
werkenden niet of niet recentelijk hebben meegemaakt. In dat geval wordt het lastig
om te bepalen wat zulk verlof zou kunnen betekenen. Daarom is het onderzoek uit-
gevoerd onder mensen die zich recentelijk wel met een geval van hulpbehoefte 
geconfronteerd zagen. Dat is gedaan door in twee bevolkingsonderzoeken (zie § 2.3)
de volgende vragen op te nemen.

12 ONDERZOEKSVERANTWOORDING

werk- en zorg-
oplossingen

kenmerken van de 
(potentiële) hulpgever

(potentiële)
hulpgever-hulp-

behoevende

betaald langdurig
verlof

H6/H7

informele hulp

thuiszorg

kenmerken van de 
hulpbehoevende

H5
H4

ervaren
tijdsbelasting

H3



- 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 dagelijkse leven
(zoals begeleiding))?

- Is er iemand in uw naaste omgeving binnen of buiten uw eigen huishouden, die in
de afgelopen drie jaar langer dan twee weken veel hulp nodig heeft gehad wegens
ziekte, ongeval of ziekenhuisopname?

- Is er in uw naaste omgeving (familie, vrienden, kennissen) in de afgelopen drie jaar
iemand thuis overleden, die ook thuis is verpleegd?

Het was aan de respondent om te bepalen of een dergelijke situatie zich had voorgedaan.
In het vervolgonderzoek is de hulpbehoefte meer uitgebreid gemeten. Het uitgangs-
punt daarbij was dat hulp wordt gegeven omdat mensen bepaalde handelingen of
taken die tot de dagelijkse routine behoren, niet meer zelf kunnen uitvoeren. Zij ervaren
beperkingen in dat dagelijkse leven, in die zin dat er sprake is van "een vermindering
of afwezigheid van de mogelijkheid tot een voor de mens normale activiteit, zowel
wat de wijze als wat de reikwijdte van uitvoering betreft" (WCC 1995). 
Uitgaande van deze definitie uit de Internationale classificatie van stoornissen, 
beperkingen en handicaps (ICIDH), heeft het SCP in het verleden een instrument voor
het meten van fysieke beperkingen ontwikkeld (De Wit 1997). Dit instrument is samen-
gesteld uit een groot aantal oorspronkelijke items dat is opgenomen in het Aanvullend
voorzieningengebruik onderzoek (AVO) dat het SCP in 1999 en 2000 heeft laten 
uitvoeren. Toepassing van dit AVO-instrument zou de zogenoemde enquêtelast van
het vervolgonderzoek naar zorgverlof aanzienlijk vergroten. 
Omdat dit onderzoek naar betaald langdurig zorgverlof betrekking heeft op de 
instrumentele steun van informele helpers en van de thuiszorg is door analyse van
AVO-gegevens nagegaan welke van de in het instrument opgenomen items substantieel
bijdragen aan de verklaring van het ontvangen van informele hulp en thuiszorg. Dat
bleken de items te zijn die vermeld staan in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Vragen naar fysieke beperkingen

Kon de betrokkene zichzelf volledig wassen?

Kon de betrokkene zelf eten en drinken?

Kon de betrokkene zelf gebruikmaken van het toilet?

Kon de betrokkene zich buitenshuis verplaatsen?

Kon de betrokkene 10 minuten lopen zonder te stoppen?

Kon de betrokkene een voorwerp optillen, zoals een koffiekan, met zowel de linker- als de rechterhand?

Kon de betrokkene de was doen?

Kon de betrokkene zwaar huishoudelijk werk doen (dweilen, ramen zemen)?

Kon de betrokkene licht huishoudelijk werk doen (stof afnemen, afwassen)?

Kon de betrokkene klussen uitvoeren waarbij een huishoudtrap nodig is?

Bron: SCP (Zorgverlof 2000)

Op vergelijkbare wijze is een aantal items gezocht dat de behoefte aan psychosociale
begeleiding kan weergeven (zie tabel 2.2).
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Tabel 2.2 Vragen naar de behoefte aan psychosociale begeleiding

Had de betrokkene hulp nodig bij het regelen van het huishouden (op tijd inkopen doen, 

tijdig een was aanzetten, op tijd de vuilniszak buiten zetten)?

Had de betrokkene hulp nodig bij de administratie (formulieren invullen, rekeningen betalen)?

Had de betrokkene hulp nodig bij (sociale) activiteiten buitenshuis (op visite gaan, 

recreatieve activiteiten zoals een 'dagje uit')?

Had de betrokkene hulp nodig bij het bezoeken van voorzieningen zoals winkels, het ziekenhuis, 

het gemeentehuis, enzovoort?

Had de betrokkene veelvuldig iemand nodig die emotionele steun kon bieden (troosten, geruststellen)?

Kon de betrokkene langer dan een half uur alleen worden gelaten?

Bron: SCP (Zorgverlof 2000)

Met behulp van de genoemde items zijn schalen geconstrueerd die in het onderzoek
zijn toegepast. Informatie over die constructie is te vinden op de website van het SCP.1

2.1.3 Informele hulp
In een eerdere SCP-studie is de informele zorg omschreven als "de zorg die mensen
vrijwillig, onbetaald en informeel – dat wil zeggen niet in het kader van beroeps-
uitoefening of organisatie – aan elkaar geven" (De Boer et al. 1994).
Met deze omschrijving werd vooral beoogd de informele zorg te onderscheiden van
de professionele thuiszorg en van het vrijwilligerswerk. Vrijwillig betekent dan ook
slechts "buiten dienstverband en buiten de verplichting die mensen aangaan als ze toe-
treden tot een vrijwilligersorganisatie". Dit laat dus onverlet dat mensen een zware
morele verplichting kunnen voelen om hun naasten bij te staan. Onbetaald betekent in
de hiervoor genoemde definitie slechts "niet door middel van betaalde beroepsarbeid"
en sluit dus niet uit dat voor informele hulp onkostenvergoedingen en attenties worden
gegeven.2

Informele zorg zoals hiervoor omschreven, wordt in velerlei vormen en in allerlei
situaties gegeven. Een wettelijke regeling aangaande betaald langdurig zorgverlof zal
niet in al die gevallen van toepassing zijn. Uit de discussie over dergelijk verlof blijkt
dat doorgaans twee verbijzonderingen worden aangebracht.
In de eerste plaats moet er sprake zijn van niet-reguliere hulp. De buren- en vrienden-
dienst, de dagelijkse verzorging binnen huishoudens, maar ook zoiets als de door
ouders onderling geregelde kinderopvang, zullen geen recht op betaald langdurig
zorgverlof geven. Zulk recht ontstaat pas indien er sprake is van een bijzondere zorg-
behoefte van iemand die tot het huishouden of het sociale netwerk van de rechthebbende
behoort (SZW 1999: 14).
In de tweede plaats wordt vooral aan thuiszorg-vervangende informele hulp gedacht
(SZW 1999: 70); daaruit blijkt impliciet dat een specifieke zorgbehoefte is bedoeld:
problemen bij de verzorging en de organisatie van het dagelijkse leven, die ontstaan
bij ernstiger fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen. De tweede verbijzon-
dering is dus dat de voorgenomen regeling slechts van toepassing is op een specifiek
onderdeel van de sociale steun die mensen elkaar onderling geven: de zogenoemde
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instrumentele steun. Deze instrumentele steun omvat praktische taken of tastbare
diensten als de hulp bij de huishoudelijke verzorging, bij de persoonlijke verzorging
en de overname van de regie over het dagelijkse leven.
De zogenoemde waarderingssteun, die een belangrijk onderdeel van de sociale steun
en informele hulp uitmaakt, valt grotendeels buiten het bereik van de voorgenomen
regeling. Voor het onderhavige onderzoek wordt de keuze voor instrumentele steun
als een gegeven beschouwd. Om die reden wordt aan de overige vormen van steun
alleen zijdelings aandacht besteed.

Gegeven de vorengenoemde toespitsingen kan informele hulp voorlopig worden
omschreven als "de instrumentele hulp bij het dagelijkse functioneren, die vrijwillig
en onbetaald wordt verleend aan personen uit het sociale netwerk die – door welke
oorzaak dan ook – vrij ernstige fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen
hebben".
Deze instrumentele informele hulp kan, naar analogie van de AWBZ-gefinancierde
thuiszorg, onderverdeeld worden in de volgende vier groepen:
- huishoudelijke verzorging (boodschappen, maaltijd bereiden, de was doen, 

schoonmaken);
- persoonlijke verzorging (wassen, kleden, eten, verplaatsen);
- verpleegkundige hulp (wondverzorging, injecties); en
- (psychosociale) begeleiding.
Informele helpers wagen zich over het algemeen niet aan verpleegkundige handelingen.
Voor zulke handelingen is deskundigheid vereist. In sommige gevallen maken zij zich
verpleegkundige vaardigheden eigen om hun chronisch zieke partner of kind te kunnen
verplegen. In de meeste gevallen kan de informele verpleging worden opgevat als
bedverpleging die in het verlengde ligt van de persoonlijke verzorging en daarmee
dan ook kan worden samengenomen. Daarom wordt de verpleegkundige hulp in dit
onderzoek niet apart onderscheiden. 
In het begrip (psychosociale) begeleiding zijn twee vormen van steun samengevat:
begeleiding en vervangende regie over het dagelijkse leven. Zij gaan in de dagelijkse
praktijk van het helpen vloeiend in elkaar over en zijn door helpers lastig te onder-
scheiden; daarom zijn beide vormen van steun in het onderzoek samengevoegd.

Samengevat: in het onderzoek wordt de informele hulp – gedefinieerd als de instru-
mentele steun bij het dagelijkse functioneren – omschreven als "de instrumentele
steun bij problemen op het vlak van de huishoudelijke verzorging, de persoonlijke
verzorging en de vervangende regie over het dagelijks leven".
In tabel 2.3 staat aangegeven hoe naar het verlenen van deze vormen van steun is
gevraagd.
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Tabel 2.3 Antwoordcategorieën bij de vraag "Welke typen hulp heeft u gegeven?"

huishoudelijke hulp (zoals hulp bij de boodschappen, schoonmaken, koken, opruimen, enzovoort)

persoonlijke verzorging (zoals hulp bij het wassen, kleden, naar het toilet gaan, maar ook bij het lopen en staan)

(psychosociale) begeleiding (zoals hulp bij de organisatie van het dagelijkse leven en het organiseren van activiteiten

buitenshuis)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000) 

De respondent in het onderzoek zal in veel gevallen niet de enige informele helper
zijn. Het was niet mogelijk om de totale informele hulp die in een netwerk rond een
hulpbehoevende wordt gegeven, in kaart te brengen. Dat is minder bezwaarlijk dan
het lijkt, omdat er doorgaans maar één persoon is die het leeuwendeel van de informele
hulp op zich neemt. Behalve naar de hulp die de respondent verleent, is ook naar die
van deze zogenoemde centrale verzorger gevraagd. In een aantal gevallen zal de
respondent in het onderzoek overigens die centrale verzorger zijn; in die gevallen is
alleen de door de respondent gegeven informele hulp bekend.

2.1.4 Ervaren tijdsbelasting
Hoewel er vele schalen beschikbaar zijn voor het meten van belasting door hulp aan
specifieke categorieën zieken (voor overzichtstudies zie: Vitaliano et al. 1991;
Ramsay et al. 1995; Dunkin en Anderson-Hanley 1988; Lowyck et al. 2000), is er
geen geschikte standaardvragenlijst beschikbaar voor de meting van ervaren tijds-
belasting. Het ontwikkelen van een nieuwe, generieke lijst bleek de enige optie. Het
doel was om met zo min mogelijk items een betrouwbare schaal te ontwerpen, zowel
geschikt voor (al dan niet werkende) informele helpers als niet-helpers. De des-
betreffende items staan vermeld in tabel 2.4.

Tabel 2.4 Specifieke tijdsproblemen opgenomen in de schaal van ervaren tijdsbelasting 

regelmatig tekort aan tijd 

combinatie van dagelijkse verplichtingen en zorg was te zwaar of viel tegen

dagelijkse bezigheden minder zorgvuldig uitgevoerd dan gewoonlijk door helpen 

meer moeite dan anders met het regelen van het eigen huishouden 

niet toekomen aan activiteiten in vrije tijd, hobby's 

te moe om iets te ondernemen in de vrije tijd 
ziek of overspannen geraakt door te veel verplichtingen tegelijkertijd

Bron: SCP (Zorgverlof 2000)

De periode waarin er iemand in de naaste omgeving van de respondent hulp nodig had,
is als uitgangspunt genomen. Elk item heeft daarom betrekking op die specifieke
periode, ongeacht of de respondent hulp heeft geboden. De meerderheid van de items
is niet eerder toegepast; een enkele vraag komt uit bestaande vragenlijsten.3 In het
tweede en derde item is expliciet een relatie gelegd met het verlenen van informele
zorg. 
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Om deze reden konden zij niet aan de totale onderzoekspopulatie worden voorgelegd,
maar alleen aan de (al dan niet werkende) informele helpers. De resterende items zijn
gemeten bij alle respondenten, dus zowel bij werkende helpers, werkende niet-helpers,
niet-werkende helpers en de niet-werkenden niet-helpers.

Op basis van het zorgverlofbestand is de schaalbaarheid van het meetinstrument
getest. Gekozen is voor het uitvoeren van princals, een principale componenten analyse
(PCA). Het doel van een PCA is een grote groep variabelen te reduceren tot een zo
klein mogelijk aantal nieuwe variabelen. Normaal worden alleen interval-variabelen
meegenomen maar princals kan ook categoriale data op een goede manier verwerken.
Er is meer toegepaste informatie over deze analysetechniek beschikbaar in De SCP-
maat van beperkingen – een technische toelichting (De Wit 1997). 
Vervolgens zijn de respondenten in twee groepen verdeeld: de 50% boven en de 50%
onder de mediaan. Dit is gedaan omdat het niet zozeer gaat om de mate van belasting
maar om verschillen in belasting tussen groepen. Bovendien is er geen geschikt ijkpunt
voor een indeling naar mate van belasting.

2.1.5 Betaald langdurig zorgverlof
De meeste aandacht is in dit onderzoek uitgegaan naar werkenden. Zij zijn degenen
die een beroep kunnen doen op een eventuele regeling betaald langdurig zorgverlof.
Over hen wordt in dit rapport dan ook vaak gesproken in termen van 'rechthebben-
den'. Ook degenen zonder werk is een aantal vragen over zorgverlof gesteld (zie 
§ 2.1.3) maar het volgende heeft toch voor het grootste deel betrekking op de onder-
vraging van werkenden.

De introductie van betaald langdurig zorgverlof
Het betaalde langdurige zorgverlof is bij de deelnemers aan het schriftelijke deel van
het onderzoek als volgt geïntroduceerd:

"In de politiek wordt al een tijd gesproken over het zogenaamde lang-
durig zorgverlof. Dit verlof is bedoeld voor mensen met een betaalde
baan, die extra tijd nodig hebben om iemand in hun omgeving hulp te
bieden. Stel dat er zorgverlof bestond in de tijd dat u hulp verleende en
dat uw loon volledig doorbetaald werd, zou u dit zorgverlof dan hebben
opgenomen?"

Degenen die deze vraag bevestigend beantwoordden, zijn vervolgens benaderd voor
een telefonisch interview. Daarin werd het betaalde langdurige zorgverlof opnieuw en
meer uitgebreid toegelicht. Die toelichting luidde als volgt: 

"In de politiek wordt al een tijd gesproken over het zogenaamde lang-
durig zorgverlof. Zulk verlof is bedoeld voor werkenden die extra tijd
nodig hebben om ernstig zieken en gehandicapten hulp te bieden en dat
met hun reguliere werktijden niet redden. Het kabinet denkt er zelfs
over het langdurig zorgverlof in de wet op te nemen zodat werkgevers
verplicht worden er aan mee te werken. 
Als zo'n wet er komt, krijgen mensen die werken, recht op verlof als ze
iemand in hun naaste omgeving die veel hulp nodig heeft, langer dan
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twee weken willen helpen. Bij dit onderzoek gaat het om de vraag wat
zulk verlof voor u had kunnen betekenen in de tijd dat iemand in uw
omgeving hulp nodig had. We gaan er hierbij van uit dat u uw loon 
volledig krijgt doorbetaald en dat uw werkgever meewerkt."

In deze formuleringen worden grenzen aan het betaalde langdurige zorgverlof gesteld
door erop te wijzen dat het voor de hulp aan ernstig zieken en gehandicapten bestemd
is en een minimale duur kent. Drempels in de vorm van de aanvraag bij de werkgever,
de toetsing van het recht op verlof of de prijs daarvan zijn welbewust weggelaten.
Degenen die te kennen gaven dat ze zorgverlof zouden hebben opgenomen als dat had
gekund, is gevraagd om hoeveel uren per week het naar hun verwachting zou gaan
(bij een wisselende hulpbehoefte is apart gevraagd naar het gewenste aantal uren per
week aan het begin en aan het einde van de periode van hulpbehoefte). In het vervolg
worden zij veelal aangeduid als 'belangstellenden'.

Verwachte effecten
Vervolgens is de belangstellenden gevraagd naar de verwachtingen die ze hebben van
de effecten van de hoeveelheid zorgverlof die ze wensen. Daarbij is telkens terug-
gegrepen op eerder gegeven antwoorden (in de schriftelijke vragenlijst). Zo wordt
respondenten die in het schriftelijk deel, bijvoorbeeld, aangegeven hebben dat ze twee
weken vakantie opnamen om hulp te geven, in het telefonisch deel gevraagd of zij dit
ook gedaan zouden hebben indien er zorgverlof had bestaan. De respondenten kunnen
vervolgens aangeven hoeveel vakantiedagen zij minder opgenomen zouden hebben.
Op deze wijze is gevraagd naar de effecten op:
- het aantal uren door de respondent zelf gegeven hulp,
- de door de centrale verzorger, de thuiszorg en de particuliere hulpverlener 

verleende uren hulp,
- de toegepaste werkoplossingen (verlofdagen, ziektedagen, verandering van baan,

arbeidsuren of arbeidstijden),
- de overige getroffen maatregelen (overname van taken door anderen), en 
- de ervaren tijdsbelasting. 

Financiële varianten zorgverlof
In de instructie bij de vraag naar het aantal uren zorgverlof dat de respondent opgenomen
zou hebben, staat dat het loon volledig wordt doorbetaald en dat de werkgever volledig
meewerkt. Vervolgens zijn twee varianten voorgelegd waarin de uren zorgverlof niet
volledig worden doorbetaald: 
- variant 1: 70% van het brutominimumloon en 
- variant 2: 70% van het brutoloon. 

De minst gunstige vergoeding (70% brutominimumloon) is als eerste voorgelegd om
te voorkomen dat respondenten strategische antwoorden zouden geven. Daarnaast is
gekozen voor een telefonisch vraaggesprek in plaats van een schriftelijke vragenlijst
opdat de respondent de twee varianten niet op papier zou kunnen vergelijken.
Het telefonisch vraaggesprek had nog een belangrijk voordeel. Met behulp van een
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computerprogramma kon de enquêteur in een individueel geval snel berekenen wat de
globale inkomstenderving per maand zou zijn bij opname van verschillende aantallen
uren zorgverlof. De respondent kon als het ware interactief de afweging maken tussen
het aantal uren zorgverlof en de inkomensderving.
De belangstelling bij volledige doorbetaling van de opgenomen uren zorgverlof, bij
doorbetaling van 70% van het brutominimumloon en van 70% van het brutoloon
leverde drie peilingen op, op grond waarvan vastgesteld kon worden of respondenten
gevoelig waren voor de prijs van het verlof.
Een probleem bij de berekening van de varianten was dat alleen het nettomaandinkomen
bekend was. Omdat het bruto-inkomen op grond van het nettomaandinkomen alleen
niet te bepalen is (men zou een batterij aan vragen vergelijkbaar met een belasting-
formulier moeten stellen om het bruto-inkomen wel te kunnen berekenen) werd 
gekozen voor enkele eenvoudige formules die te vinden zijn op de website van het
SCP (zie noot 1).

2.2 Modellering
Door een model te ontwikkelen van determinanten van de belangstelling voor zorg-
verlof (in aantallen personen of in gewenst aantal uren), is het mogelijk om de effecten
van veranderingen in deze determinanten op zorgverlof te schatten. Het kan daarbij
gaan om varianten van een zorgverlofregeling maar ook om veranderingen in de
samenstelling van de bevolking (zoals de vergrijzing). Ten slotte kunnen ook de effecten
van beleidsmaatregelen, zoals wijzigingen in andere verlofregelingen, worden
bepaald. Het model biedt daarbij de mogelijkheid om de relaties tussen het zorgverlof
en meerdere determinanten tegelijkertijd te onderzoeken.
Omdat zorgverlof en (in)formele hulp wederzijds op elkaar van invloed zijn, is ervoor
gekozen een model te construeren waarin relaties worden gelegd tussen het opnemen
van zorgverlof enerzijds en het gebruik van thuiszorg en het verlenen van informele
hulp anderzijds. In dit model worden de determinanten die in de hoofdstukken 3 tot
en met 5 relevant blijken te zijn, opgenomen. Bovendien wordt onderzocht in welke
mate de invoering van zorgverlof leidt tot een toename van het jaarlijkse urenvolume
van de verleende informele hulp en in welke mate dit leidt tot een eventuele afname
van het jaarlijkse urenvolume thuiszorg.
Omdat de belangstelling voor zorgverlof het onderwerp van onderzoek is, is de
(potentiële) hulpgever en niet de hulpontvanger gekozen als eenheid van analyse. De
(potentiële) hulpgever is ook de respondent in de enquête. 
De modellering van de determinanten van zorgverlof vereist enkele aannamen
omtrent het gedrag van hulpgevers en hulpontvangers. Verondersteld is dat hulpgevers
eerst zelf tijd inzetten. Pas als iemand intensieve of langdurige hulp nodig heeft,
wordt arbeidstijd van de hulpgevers in de vorm van zorgverlof ingezet. Voorts is ver-
ondersteld dat het opnemen van zorgverlof weer effect heeft op het gedrag van de ver-
lofopnemer en op dat van andere hulpverleners. Zo zal de verlofopnemer wellicht
meer zorg gaan verlenen, en zullen andere informele hulpverleners en de thuiszorg
mogelijk minder zorg gaan verlenen.
Het model bestaat uit de volgende vier vergelijkingen. 
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In de eerste vergelijking wordt het opnemen van zorgverlof door de (potentiële) hulp-
gever afhankelijk verondersteld van kenmerken van de (potentiële) hulpgever, van de
hulpbehoevende, van de relatie tussen hen beiden, van de ervaren tijdsbelasting van
de hulpgever, van de werk- en zorgoplossingen, en van de hoeveelheid informele en
formele hulp (thuiszorg) die reeds verleend wordt. Deze relatie wordt weergegeven
door alle doorgetrokken lijnen in figuur 2.1 (in § 2.1.1) die lopen naar 'betaald lang-
durig zorgverlof'. 
In de enquête wordt niet alleen gevraagd óf een werkende belangstelling heeft voor
het opnemen van zorgverlof, maar ook hoeveel uur per week hij/zij zou willen opnemen
en gedurende welke periode hij/zij dat zou willen. Op basis hiervan kunnen vergelij-
kingen voor al dan niet belangstelling, het gewenste aantal uren per week, het
gewenste aantal weken en het totale volume (weken maal uren per week) worden
gespecificeerd. Mogelijke determinanten zijn:
- kenmerken van de (potentiële) hulpgever, zoals type werk, aantal arbeidsuren,

flexibele werktijden, type bedrijf (sector, bedrijfsomvang), type huishouden (twee-
verdieners, kinderen, alleenstaand) persoonlijke kenmerken (geslacht, leeftijd) van
de (potentiële) hulpgever, inkomen van het huishouden van de (potentiële) hulp-
gever;

- werk-en zorgoplossingen, zoals het opnemen van vakantie- of calamiteitenverlof;
- ervaren tijdsbelasting van de (potentiële) hulpgever;
- kenmerken van de hulpbehoevende zoals type huishouden en persoonlijke kenmerken

(type hulpsituatie, ernst van de beperkingen, leeftijd en geslacht);
- de relatie tussen (potentiële) hulpgever en hulpbehoevende (familiegraad of andere

relatie);
- uren informele hulp die de (potentiële) hulpgever biedt;
- uren informele hulp van anderen dan de (potentiële) hulpgever;
- uren thuiszorg. 
De relatie tussen een determinant en het aantal uren zorgverlof kan positief zijn 
– bijvoorbeeld, hoe nauwer de familieband hoe hoger het aantal uren zorgverlof – of
negatief – bijvoorbeeld, hoe meer professionele hulp (thuiszorg) en hulp van niet-
werkende informele helpers, hoe minder uren zorgverlof.

In de tweede vergelijking wordt de verwachte toename in de uren hulp door de
(potentiële) hulpgever ten gevolge van het opnemen van zorgverlof aan de hulp-
behoevende afhankelijk verondersteld van het gewenste aantal uren zorgverlof en van
de hulp die anderen (informeel dan wel thuiszorg) verlenen. In welke mate de respondent
meer uren hulp gaat verlenen, zal onder andere afhangen van de relatie tot de hulp-
behoevende, andere kenmerken van de hulpbehoevende, en van allerlei kenmerken
van de respondent zelf. Dit verband vormt een onderdeel van de stippellijn in figuur
2.1, die loopt van 'betaald langdurig zorgverlof' naar 'informele zorg'. Het aantal uren
informele hulp van de respondent zal waarschijnlijk niet evenveel toenemen als het
aantal uren zorgverlof. Dit komt doordat hij/zij wellicht minder uren hulp gaat verlenen
in de vrije tijd, maar naar verwachting altijd nog meer dan oorspronkelijk.
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De derde vergelijking veronderstelt dat de verwachte reductie in de uren hulp die
anderen (informele of particuliere hulpgevers) geven aan de hulpbehoevende, van-
wege het opnemen van zorgverlof door de respondent afhankelijk is van het gewenste
aantal uren zorgverlof en van de uren hulp die andere informele hulpgevers en de
thuiszorg geven. In hoeverre anderen minder hulp zullen gaan verlenen, zal eveneens
afhangen van de kenmerken van de hulpbehoevende. Dit verband vormt het andere
onderdeel van de stippellijn in figuur 2.1, die loopt van 'betaald langdurig zorgverlof'
naar 'informele zorg'. Het is immers mogelijk dat door het opnemen van zorgverlof
andere hulpverleners minder zorg gaan verlenen. In de enquête wordt gevraagd of de
respondent verwacht dat als gevolg van zijn/haar zorgverlof andere informele helpers
minder uur zullen gaan helpen. Het is niet bekend of de andere informele hulpgevers
zorgverlof zouden willen opnemen, daarom is ervan uitgegaan dat dit niet zo is.

De vierde vergelijking, ten slotte, veronderstelt dat de verwachte mogelijke reductie 
in uren thuiszorg (die de hulpbehoevende ontvangt) vanwege het opnemen van zorg-
verlof door de respondent afhankelijk is van het gewenste aantal uren zorgverlof en
de uren geboden hulp (informeel of thuiszorg). In hoeverre er minder thuiszorg ver-
leend zal gaan worden, zal eveneens afhangen van de kenmerken van de hulpbehoe-
vende. De stippellijn in figuur 2.1, die loopt van 'betaald langdurig zorgverlof' naar
'thuiszorg' geeft deze relatie weer. Zo wordt in het model ook de mogelijkheid open-
gehouden dat de hoeveelheid thuiszorg verandert als een hulpgever zorgverlof
opneemt. In de enquête is gevraagd of de respondent verwacht dat de thuiszorg minder
uren zal gaan helpen als gevolg van zorgverlof. 

Met het hiervoor beschreven model kunnen geen effecten van de uurvergoeding voor
zorgverlof op het urenvolume zorgverlof geschat worden. Het aantal uren zorgverlof
is gemeten bij een variant zonder restrictie (dat wil zeggen, dat er bij de vraagstelling
expliciet is gezegd dat er volledig doorbetaald wordt en de prijs dus nul is). Er is
eveneens gevraagd hoeveel uur meer of minder zorgverlof de respondent zou opnemen
als 70% van het brutominimumloon wordt betaald voor de verlofuren. Het verschil
tussen deze twee antwoorden (in aantallen uren) kan wel een indicatie geven van de
prijsgevoeligheid van de respondenten. De prijs per uur voor het zorgverlof wordt
gedefinieerd als de derving van inkomsten bij het opnemen van één uur zorgverlof. 
Tevens wordt onderzocht welke andere determinanten naast het prijsverschil een rol
spelen bij de bepaling van het verschil in het aantal uren zorgverlof dat men op wil
nemen bij volledige doorbetaling en bij gedeeltelijke doorbetaling. Men kan een
direct verband verwachten tussen het aantal verlofuren en inkomensderving, maar er
zijn andere variabelen, zoals netto-inkomen van het huishouden, die ook van invloed
kunnen zijn. Bijvoorbeeld, bij een hoog inkomen zal het effect van een inkomens-
derving op het aantal verlofuren kleiner zijn dan bij een laag inkomen. Het verband
tussen het aantal verlofuren en inkomensderving wordt door opname van de andere
relevante variabelen in het model gecorrigeerd voor deze andere invloeden. De achter-
liggende veronderstelling is hier dat de invloed van een determinant op het aantal
uren zorgverlof anders kan zijn als de prijs van de regeling anders is. Technisch
gezegd, de coëfficiënt voor een determinant verschilt als de vergoeding verschilt.

21ONDERZOEKSVERANTWOORDING



Het opnemen van zorgverlof kan behalve een effect op het verlenen van zorg, ook een
effect op de belasting van de werkende hulpgever hebben. Ook dit effect is geanaly-
seerd met behulp van een econometrisch model. Dit staat enigszins los van het voren-
staande substitutiemodel tussen zorgverlof en (in)formele hulp. Wel wordt het effect
van zorgverlof op de belasting op dezelfde manier geanalyseerd als in het substitutie-
model. De reductie in ervaren tijdsbelasting vanwege combinatie van zorg en werk
wordt gerelateerd aan het gewenste aantal uren zorgverlof en de uren geboden hulp
(informeel of thuiszorg). De reductie in belasting zal eveneens afhangen van de ken-
merken van de hulpbehoevende en de (potentiële) hulpgever. De stippellijn in figuur
2.1, die loopt van 'betaald langdurig zorgverlof' naar 'ervaren tijdsbesteding', geeft
deze relatie weer.

Ten slotte loopt er in figuur 2.1 nog een stippellijn van 'betaald langdurig zorgverlof'
naar 'werk- en zorgoplossingen'. Door invoering van de regeling zorgverlof wordt er
wellicht minder beroep gedaan op andere verlofregelingen zoals ziekte- of calamiteiten-
verlof. Dit effect wordt wel beschreven in hoofdstuk 7, maar niet gemodelleerd van-
wege de lage steekproefaantallen. 

2.3 Onderzoeksverantwoording

2.3.1 Inleiding
De respondenten van het onderzoek naar de belangstelling voor betaald langdurig
zorgverlof zijn opgespoord in een eerder gehouden bevolkingsenquête (het eerder-
genoemde AVO'99). Dankzij deze aanpak was op voorhand al veel informatie over
hen beschikbaar. Desondanks diende een aantal extra vragen te worden voorgelegd
over, onder andere, de hulpbehoevende die zij kenden, de hulp die werd geboden, en
de belangstelling voor zorgverlof. Paragraaf 2.3.2 doet verslag van de steekproeftrekking
en paragraaf 2.3.3 van het aanvullende onderzoek.
De respons op het onderzoek was niet overweldigend (zie § 2.3.4). Daarom moest
nogal wat aandacht geschonken worden aan de weging die de representativiteit van
het databestand zou herstellen. Op die weging en de ophoging naar nationale totalen
gaat paragraaf 2.3.5 in.

2.3.2 De steekproef 

Steekproefpopulatie
De steekproef voor dit onderzoek is geselecteerd uit het Aanvullend voorzieningen-
gebruik onderzoek (AVO) dat het SCP van september 1999 tot maart 2000 heeft laten
uitvoeren door Gfk-panelservices Benelux (Gfk). In dit AVO zijn alle leden van 6 jaar
en ouder van ruim 6.000 huishoudens over allerlei onderwerpen ondervraagd. Aan de
respondenten van 16 jaar en ouder zijn drie vragen voorgelegd om te achterhalen of
ze een hulpbehoevende in hun naaste omgeving hadden (zie § 2.1.2). Van degenen die
een of meer van deze vragen bevestigend beantwoordden en geen bezwaar maakten
tegen deelname aan een vervolgonderzoek, zijn de volgende groepen personen gese-
lecteerd:
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- alle personen die betaald werk verrichtten (ongeacht het aantal uren dat men dit
deed), en

- allen die geen betaalde arbeid verrichtten en vielen in de leeftijdsgroep van 18-61
jaar. 

De niet-werkenden zijn onder andere in het onderzoek opgenomen om na te gaan in
hoeverre zij zich van de arbeidsmarkt hebben teruggetrokken om een verwant of
bekende te gaan helpen. Normaal gesproken zou men hiertoe de potentiële beroeps-
bevolking (16 tot 65 jaar) selecteren. Maar de overgrote meerderheid van de mensen
boven 61 jaar is (vervroegd) gepensioneerd en stelt zich om die reden niet meer
beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Personen jonger dan 18 jaar die niet werken, zitten
in overgrote meerderheid nog op school. Ook zij zullen vrijwel nooit voor de keuze
tussen werken en helpen komen te staan. Op voorhand valt dus vast te stellen dat het
zorgverlof voor geen van deze categorieën relevant is; ondervraging van personen uit
die categorieën betekent vragen naar een bekende weg en is dan ook overbodig.
Daarom is in dit onderzoek een wat nauwere omschrijving van het begrip 'potentiële
beroepsbevolking' aangehouden dan gebruikelijk is.

Het zag ernaar uit dat het AVO onvoldoende respondenten voor het onderzoek naar
zorgverlof op zou leveren. Daarom zijn aan respondenten van het zogeheten Scriptpanel
van onderzoeksbureau Gfk dezelfde drie situaties voorgelegd. Uit degenen die een of
meer van die situaties hadden meegemaakt, zijn 350 werkende personen geselecteerd.
Deze werkenden en de leden van hun huishouden van 6 jaar en ouder is het AVO
afgenomen. Vervolgens zijn uit dit AVO alle personen die behoorden tot de werkenden
of de niet-werkenden van 18-61 jaar oud en die geen bezwaar hadden tegen deelname
aan verder onderzoek, benaderd.

De aantallen respondenten die uit beide steekproeven werden geselecteerd, staan vermeld
in paragraaf 2.3.3 over de respons.

Omvang van de doelgroep
In het AVO'99 hebben ruim 6.300 werkenden deelgenomen; bijna 2.600 van hen kenden
een hulpbehoevend iemand (iemand met een chronisch ziekte, met een kortdurende
ziekte of een sterfgeval) in de omgeving. Van deze laatsten gaf 42% te kennen niet
aan een vervolgonderzoek te willen meewerken (zie ook tabel 2.5). 

Van de bijna 5.250 niet-werkenden zijn er ruim 1.150 die in de leeftijd van 18-61 jaar
zijn en een hulpbehoevend iemand in de omgeving kennen. Ook hier weigert 42%
toestemming.
Dit betekent dat in totaal 2.177 respondenten uit het AVO'99 benaderd konden worden
voor het onderzoek naar zorgverlof.
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Tabel 2.5 Omvang doelgroep zorgverlofonderzoek onder AVO-respondenten (in absolute aantallen en procenten)

werkend niet-werkend, ≥ 16 jaar totaal

totaal (n = 13.490)a 6.315 5.248 11.563
waarvan hulpbehoevende in de omgeving 2.598 2.093 4.691
waarvan 18-61 jaar (geldt alleen voor niet-werkenden) n.v.t . 1.152
behorend tot doelgroep zorgverlofonderzoek 2.598 1.152 3.750
waarvan geen bezwaar zorgverlofonderzoek 1.512 665 2.177
% geen bezwaar 58 58 58

a Dit is inclusief 1.927 mensen van 16 jaar of jonger die verder buiten beschouwing zijn gebleven.

Bron: SCP (AVO'99)

Zoals gezegd, werd verwacht dat het AVO'99 mogelijk niet voldoende respondenten
op zou leveren die aan de inclusiecriteria voldoen; daarom is besloten via het
Scriptpanel-onderzoek van Gfk extra mensen te selecteren.
Dit Gfk-Scriptpanel-onderzoek bevatte iets meer dan 9.800 respondenten, waarvan er
ruim 1.100 werkten en een hulpbehoevend iemand kenden (zie ook tabel 2.6). Van
hen waren er 746 die aan de inclusiecriteria voldeden en daarvan gaven er 499 toe-
stemming voor het zorgverlofonderzoek.

Tabel 2.6 Omvang doelgroep zorgverlofonderzoek onder Scriptpanel-respondenten (in absolute aantallen)

werkend niet-werkend totaal

totaal (n = 9.815)a 4.032 3.744
waarvan hulpbehoevende in de omgeving 1.134 1.155
waarvan 25-61 jaarb n.v.t. 516
voldeden aan inclusiecriteria voor AVO/Script-onderzoekc 1.134 0
deelgenomen aan AVO/Script-onderzoekd 543 203 746
waarvan toestemming zorgverlof-onderzoekd 361 138 499
% toestemming 66 68 67

a Dit is inclusief 2.021 mensen van 16 jaar of jonger die verder buiten beschouwing zijn gebleven, en 18 mensen waarvan 
onbekend is of zij werken.

b Oorspronkelijk was de minimumleeftijd voor deelname aan het zorgverlofonderzoek voor niet-werkenden 25 jaar. In het 
reguliere AVO (tabel 2.5) is dit later verruimd tot 18-61-jarige niet-werkenden; bij werkenden is geen leeftijdsgrens 
aangehouden.

c Niet-werkenden voldeden niet aan de inclusiecriteria. Zij konden alleen aan AVO/Script meedoen als zij een hulpbehoevende
kenden, tussen de 25 en 61 jaar waren en deel uitmaakten van een huishouden waarin ten minste één lid werkte en een hulp-
behoevende kende.

d Dit betreft alleen AVO/Script-respondenten die ook in het AVO aangaven dat zij een hulpbehoevende in de omgeving hadden,
en óf werkten óf tussen de 25 en 61 jaar waren en hoofd van het huishouden of partner daarvan zijn. In het reguliere AVO
(tabel 2.5) konden ook andere personen uit het huishouden worden geïnterviewd.

Bron: SCP (AVO/Script'99); Gfk (Scriptpanel 1999) SCP-bewerking

In totaal waren er dus 2.676 mensen beschikbaar die konden worden benaderd voor
het zorgverlofonderzoek (2.177 AVO-respondenten en 499 respondenten uit het
Scriptpanel). Alle 2.676 personen die aan de genoemde criteria voldeden, zijn benaderd.
Een aantal van hen had aangegeven twee of zelfs drie typen situaties te hebben mee-
gemaakt. In die gevallen is willekeurig één van die typen situaties toegewezen als het
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geval waarover ze zouden worden ondervraagd. De eerdergenoemde vragen naar situ-
aties voorzagen niet in het geval dat men meer dan eens hetzelfde type situatie had
meegemaakt (bijvoorbeeld tweemaal een chronisch zieke). Om verwarring hierover te
voorkomen, is aan degenen die meer dan een keer hetzelfde type situatie hadden mee-
gemaakt, gevraagd het geval te kiezen dat zich het laatst heeft voorgedaan.

2.3.3 Vragenlijsten 
Alle personen die volgens de in paragraaf 2.3.2 beschreven weg waren geselecteerd
voor het vervolgonderzoek naar de belangstelling voor zorgverlof, kregen een schrif-
telijke vragenlijst voorgelegd. Deze vragenlijst bestond uit een algemeen deel en vier
specifieke delen. 
Het algemene deel bevat vier blokken: 
A algemene kenmerken van de hulpbehoevende; 
B de hulpbehoefte;
C de geboden hulp; 
D een inventarisatie van andere hulpbehoevenden in de directe omgeving.

Aan het einde hiervan zijn de respondenten aan de hand van een combinatie van twee
vragen (Verrichtte u toen de situatie zich voordeed, betaalde arbeid? en Gaf u toen
hulp?) verdeeld in vier groepen die elk een aparte reeks vragen kregen voorgelegd:
E1 werkenden die hielpen, is gevraagd naar hun arbeidsomstandigheden, naar de

belasting door het combineren van arbeid en zorg, en naar middelen die zijn 
ingezet om die belasting te verminderen; 

E2 werkenden die niet hielpen, is behalve naar hun arbeidsomstandigheden ook
gevraagd naar verklaringen (in het werk maar ook andere omstandigheden) voor
het feit dat men geen hulp bood;

E3 niet-werkenden die wel hielpen, is gevraagd naar de belasting van het helpen en
het verband tussen helpen en het niet meer werken;

E4 niet-werkenden die niet hielpen, zijn slechts enkele controlevragen voorgelegd.

De werkenden kregen aan het einde van de schriftelijke lijst de vraag voorgelegd of
zij in de desbetreffende situatie belangstelling voor zorgverlof zouden hebben gehad.
Degenen die positief reageerden, werden benaderd voor een telefonisch vervolgvraag-
gesprek over zorgverlof.
In dat telefonische onderzoek is nagegaan hoeveel uur zorgverlof over welke periode
de respondent opgenomen zou hebben. Vervolgens is gevraagd of andere informele
helpers en de thuiszorg daardoor minder hulp zouden hebben gegeven. Tevens werd de
vraag voorgelegd of de in het schriftelijk deel genoemde oplossingen voor problemen
met de combinatie van arbeid en zorg (bijvoorbeeld verlof moeten opnemen, stoppen
met werken) achterwege hadden kunnen blijven. Verder is nagegaan of een eventuele
overbelasting, ontstaan door de combinatie van taken, verminderd zou zijn. Tot slot
werden twee financiële varianten van het zorgverlof voorgelegd om te bepalen of de
respondenten minder uren zouden opnemen (en hoeveel) als de verlofuren maar
gedeeltelijk zouden worden doorbetaald.
Voor een verslag van het veldwerk inclusief de complete vragenlijst wordt verwezen
naar de website van het SCP (zie noot 1 bij dit hoofdstuk).
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2.3.4 Respons 

Deelnemers zorgverlofonderzoek (schriftelijke enquête)
Tabel 2.7 laat zien hoeveel mensen hebben meegewerkt aan het zorgverlofonderzoek,
onderscheiden naar werkenden en niet-werkenden uit de beide bestanden.

Tabel 2.7 Deelname zorgverlofonderzoek (in absolute aantallen en procenten)

AVO via Scriptpanel
niet- niet-

werkenda werkenda totaal werkenda werkenda totaal totaal

doelgroep onderzoek 1.512 665 2.177 361 138 499 2.676
respondenten onderzoek 666 309 975 244 71b 315 1.290
responspercentage 44 46 45 68 51 63 48

a Op basis van de AVO-gegevens.
b Later zijn 16 mensen die ten onrechte werden geënquêteerd, uit het bestand verwijderd.

Bron: SCP (AVO'99 en Zorgverlof 2000); Gfk (Scriptpanel 1999) SCP-bewerking

Van de 2.676 mensen die in aanmerking kwamen voor het onderzoek naar zorgverlof,
hebben er uiteindelijk 1.290 deelgenomen. Dit is een respons van 48%.
Om meer te weten te komen over de personen die niet wilden meewerken, is een aan-
tal van hen alsnog benaderd voor een telefonisch interview. Dit interview was bedoeld
om te achterhalen waarom mensen niet wilden deelnemen en om een betere inschatting
te kunnen maken van de mate waarin hulpbehoeftesituaties voorkomen. Aan dit deel-
onderzoek hebben 171 personen meegewerkt (zie tabel 2.8). Hieruit bleek dat er in
een overgrote meerderheid van de gevallen een duidelijke reden was om niet aan het
onderzoek deel te nemen: men was nauwelijks betrokken bij de voorgelegde situatie
van hulpbehoefte, het bieden van hulp was daarom niet aan de orde en was dat ook
nooit geweest. Om die redenen vonden zij deelname aan een onderzoek naar de
belangstelling voor zorgverlof niet relevant.

Tabel 2.8 Deelname non-responsonderzoek zorgverlofonderzoek (in absolute aantallen))

AVO via Scriptpanel
werkend niet-werkend werkend niet-werkend totaal

non-respondenten zorgverlofonderzoek 846 356 117 67 1.386
respondenten verkort onderzoek 107 44 14 6 171

Bron: SCP (AVO'99 en Zorgverlof 2000); Gfk (Scriptpanel 1999) SCP-bewerking

Zoals gezegd hebben in totaal 1.290 personen aan de schriftelijke enquête van dit onder-
zoek deelgenomen. Daarvan verrichtten er 883 betaald werk en 407 niet. Deze cijfers
wijken enigszins af van die in tabel 2.7. Dat komt doordat een aantal mensen ten tijde
van het AVO (eind 1999) wel werkte, maar op het eerdergelegen moment dat de situatie
zich voordeed niet. Deze 1.290 personen zijn afkomstig uit 1.060 huishoudens. In een
later stadium zijn 18 respondenten uit het bestand verwijderd, omdat bleek dat de
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situatie waarover zij spraken, voor 1997 was geëindigd; zij kwamen daarom niet voor
het onderzoek naar betaald langdurig zorgverlof in aanmerking.
In tabel 2.9 (§ 2.3.5) worden gewogen en niet-gewogen aantallen naar enkele kenmerken
van de respondenten weergegeven.

Deelnemers aan de telefonische enquête
Voor deelname aan de telefonische enquête moesten mensen voldoen aan de volgende
criteria:
- deelnemen aan betaalde arbeid, én
- in de schriftelijke zorgverlofenquête aangegeven hebben dat zij belangstelling hadden

voor zorgverlof.
Aan de werkende mensen is gevraagd of zij belangstelling zouden hebben om zorg-
verlof op te nemen, als dit geboden werd. Dat bleek bij 482 van hen het geval; dit is
55% van degenen die meewerkten aan het schriftelijke onderzoek. Er hebben uitein-
delijk 426 personen meegewerkt aan de telefonische enquête (een respons van 88%).

2.3.5 Weging en ophoging

De weegfactor
Leidraad bij de weging is geweest dat het zorgverlofbestand representatief gemaakt
moest worden voor de doelgroep in het AVO'99 (personen die een hulpbehoevende
kenden, die betaald werk verrichten of als dat niet het geval was ten minste 18 jaar en
ten hoogste 61 jaar oud waren, en bovendien niet weigerden om aan vervolgonderzoek
mee te doen). Om te bepalen op welke punten het zorgverlofbestand verschilt van die
doelgroep, zijn de twee bestanden op elkaar 'gestapeld' en is een logistische regressie
uitgevoerd met als afhankelijke variabele het bestand waaruit de respondent afkomstig
is. Een vergelijking van de kenmerken van de respondenten met die van degenen die
niet aan het onderzoek naar zorgverlof wilden deelnemen (zie tabel 2.6), bracht een
aantal verschillen aan het licht. Het bleken dezelfde verschillen die werden aangetroffen
tussen de respondenten van het zorgverlofonderzoek en degenen die deelnamen aan
het onderzoek naar non-respons (zie tabel 2.8). Bij de volgende kenmerken bleken die
verschillen het grootst:
- opleiding
- sekse
- burgerlijke staat
- werkend of niet
- leeftijd
- stedelijkheid
- ernst van de hulpbehoefte
- heeft hulp gegeven 
- rekent zichzelf niet tot de doelgroep. 
De laatstgenoemde variabele vereist enige toelichting. In de vraag in het AVO'99 naar
de bereidheid om aan het onderzoek naar zorgverlof deel te nemen, kwam de antwoord-
categorie voor: 'ja, maar ik hoor niet tot de doelgroep'. Deze respondenten zijn sterk
oververtegenwoordigd onder degenen die niet aan het onderzoek deelnamen.
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De genoemde kenmerken bleken alle in meer of mindere mate invloed te hebben.
Uiteindelijk zijn de vier belangrijkste in de weegfactor opgenomen. Het betreft (in
afnemend belang van de determinant): rekent zichzelf niet tot de doelgroep, heeft
hulp gegeven, geslacht en leeftijd.

In paragraaf 2.3.2 is aangegeven dat respondenten die twee of drie verschillende situaties
hadden meegemaakt, er door het lot één daarvan kregen toegewezen. Een aantal
respondenten heeft zich daaraan niet gehouden. Hierdoor bevat de steekproef te veel
personen die een geval van chronische ziekte hebben meegemaakt. Ook daarvoor
moet met behulp van de weegfactor worden gecorrigeerd. 

Door de zo geconstrueerde weegfactor te vermenigvuldigen met de weegfactor van
het AVO'99, ontstaat een gewicht waarmee het mogelijk wordt op basis van het zorg-
verlofbestand uitspraken te doen over de Nederlandse bevolking die tot de doelgroep
van een eventuele regeling betaald langdurig zorgverlof behoort. De weegfactor heeft
een behoorlijke invloed op de uitkomsten. Dat blijkt uit een vergelijking tussen de 
cijferkolommen in tabel 2.9.

Tabel 2.9 Beschrijving respondenten zorgverlofonderzoek, gewogen en ongewogen (in absolute aantallen)

werkend niet-werkend allen
gewogen ongewogen gewogen ongewogen gewogen ongewogen

totaal (aantal personen) 896 873 367 399 1.263 1.272

chronisch zieke of gehandicapte 
in omgeving 257 339 109 159 366 498
tijdelijk zieke in omgeving 414 351 170 162 585 513
stervende in omgeving 224 183 88 78 312 261

hulp gevend 616 646 260 318 876 964
geen hulp gevend 280 227 107 81 387 308

mannen 460 383 101 74 561 457
vrouwen 436 490 266 325 702 815

16-34 jaar 314 213 113 85 427 298
35-44 jaar 269 302 71 104 340 406
45-54 jaar 243 273 87 115 330 388
≥ 55 jaar 70 85 96 95 166 180

Bron: SCP (Zorgverlof 2000)

De gerealiseerde steekproef van het onderzoek naar zorgverlof telde te veel gevallen
van chronische ziekte, vooral als gevolg van het feit dat velen de vragenlijst voor een
chronisch zieke en niet voor de toegewezen tijdelijk zieke of overledene hadden inge-
vuld. De steekproef bevat daarnaast vooral te weinig mannen en relatief jonge personen
en te veel mensen die hulp hadden gegeven. Een nadere toelichting op de weegfactor
is te vinden op de website van het SCP (zie noot 1 bij dit hoofdstuk).
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Jaarcijfers
De weegfactor maakt het zorgverlofbestand representatief voor degenen die in een
periode van drie jaar ten minste één situatie van hulpbehoefte hebben meegemaakt.
Om uitspraken te kunnen doen over de jaarlijkse belangstelling voor betaald langdurig
zorgverlof moeten twee bewerkingen plaatsvinden. In de eerste plaats moet nagegaan
worden in welk jaar de situatie zich voordeed. In de tweede plaats moet er rekening
gehouden worden met het feit dat een aantal respondenten in een periode van een jaar
meer dan een situatie heeft meegemaakt en daarom ook meer dan eens in zo'n jaar
zorgverlof kan wensen.
In het schriftelijke deel van het onderzoek konden respondenten aangeven of ze meer
hulpbehoevende personen in hun omgeving kenden en zo ja, hoeveel. Aangezien ook
in deze gevallen gevraagd is naar het jaar waarin (en gedurende hoeveel weken in dat
jaar) de situatie zich voordeed, is de toewijzing van de gevallen aan een bepaald jaar
vrij eenvoudig omdat naar begin- en einddatum daarvan is gevraagd. In tabel 2.10 zijn
gegevens over de zogenoemde extra gevallen van hulpbehoefte vergeleken met de
situatie waarvoor de respondent de overige delen van de vragenlijsten heeft beantwoord
(in de tabel 'toegewezen geval' genoemd).4

Tabel 2.10 Toegewezen en overige gevallen van hulpbehoefte, naar een aantal kenmerken, 1998-2000 (verticaal
gepercenteerd)

toegewezen eerste tweede derde vierde vijfde alle extra 
geval extra geval extra geval extra geval extra geval extra geval gevallen

situatie
chronisch 38 40 42 38 40
tijdelijk 40 44 48 43 45
sterfgeval 21 16 11 19 15

leeftijdsklasse
0-39 jaar 16 25 23 29 25
40-64 jaar 30 30 35 38 32
65-79 jaar 29 26 26 14 25
≥ 80 jaar 25 20 16 19 18

geslacht
man 36 35 35 35 36
vrouw 64 62 66 64 64

geholpen in de situatie
ja 67 70 61 52 52 50 65
nee 33 30 39 48 48 50 35

relatie
partner 12 8 5 5 7
overig inwonend 9 16 14 15 17
niet-inwonend 1e graad 43 30 21 9 25
niet-inwonend 2e graad 13 11 15 13 12
niet-inwonend overige familie 10 11 16 23 14
niet-inwonend overig 14 24 27 34 27

(n) (1.461) (568) (197) (79) (27) (10) (881)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000)
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Maar weinigen hebben meer dan vier gevallen in een periode van enkele jaren mee-
gemaakt. De zogenoemde extra gevallen wijken op een aantal punten af van het toe-
gewezen geval. Het gaat bij de extra gevallen vaker om een tijdelijk zieke en minder
vaak om een sterfgeval. Het betreft vaker niet-ouderen en personen die op een wat
grotere sociale afstand van de respondent staan. 
In de weging van respondenten naar gevallen zijn alle beschikbare kenmerken van de
hulpbehoevende betrokken; dit zijn de kenmerken die in tabel 2.10 staan genoemd.

Het totaal van de genoemde gevallen levert een bestand van situaties op voor een
bepaald jaar. Het bestand van respondenten is als het ware naar dit situatiebestand
gewogen door te corrigeren voor de in tabel 2.10 genoemde kenmerken. Door te ver-
menigvuldigen met de eerder besproken weegfactor zijn representatieve nationale
totalen te berekenen. Voor een verdere toelichting op de ophoging wordt verwezen
naar de website van het SCP (zie noot 1 bij dit hoofdstuk).
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Noten

1 Het adres luidt: www.scp.nl; na het aanklikken van de publicatie Vrij om te helpen wordt de weg
gewezen naar de desbetreffende toelichtingen.

2 In de praktijk zijn deze grenzen niet altijd zo scherp te trekken. Een voorbeeld van zo'n grensgeval
zijn hulpverleners in de jeugdhulpverlening of de zorg voor verstandelijk gehandicapten die jeugdige
pupillen in hun gezin opnemen. Beroepsarbeid gaat dan met informele hulp samen. Een ander
voorbeeld van dit laatste zijn de beroepskrachten in de thuiszorg die bepaalde hulp die ze in
werktijd niet mogen geven (bv. boodschappen doen met hun cliënt), buiten werktijd verlenen. Ook
ten opzichte van het vrijwilligerswerk doen zich zulke grensgevallen voor. Zo gaat het vrijwilligers-
werk dat op buurtniveau wordt georganiseerd, haast naadloos over in de burenhulp die tot de
informele sfeer wordt gerekend. Dergelijke grensgevallen hoeven in het onderzoek geen problemen
op te leveren. Wel zal in het ontwerp van de regeling hiermee rekening moeten worden gehouden.

3 Het derde item uit de SF12 en het vijfde item uit het tijdsbestedingsonderzoek van het SCP.
4 Overigens is in deel D van de vragenlijst door een aantal respondenten meer dan een situatie per

extra geval genoemd. Dit is opgelost door alle gevallen waarin een sterfgeval als een van de situaties
werd genoemd, geheel aan sterfgevallen toe te wijzen. Waar vervolgens nog de combinatie chronisch
en tijdelijk voorkwam, is aan de categorie chronisch toegewezen.
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3 HULPBEHOEFTE IN SOCIALE NETWERKEN

3.1 Inleiding
Het betaalde langdurige zorgverlof is bedoeld voor werkenden die voor een periode
langer dan tien dagen hulp willen bieden aan een persoon uit hun sociale netwerk, die
veel hulp nodig heeft. Met deze omschrijving is de doelgroep van een regeling voor
zulk zorgverlof ruim opgevat: tot de werkenden wordt iedereen gerekend die ten minste
enige betaalde arbeid verricht, en het begrip 'sociaal netwerk' is vooraf niet nader
afgebakend. Er is verondersteld dat er sprake is van 'veel hulp nodig hebben' als de
respondenten in het onderzoek vonden dat een persoon uit hun sociale netwerk zich
bevond in een van de drie volgende situaties: 
- chronische ziekte of handicaps;
- tijdelijke ernstige ziekte die ten minste veertien dagen heeft geduurd; en
- het overlijden van iemand die voor dat moment thuis was verpleegd.

In dit hoofdstuk wordt de doelgroep van een eventuele regeling betaald langdurig
zorgverlof nader omschreven; de aandacht gaat in het bijzonder uit naar de hulp-
behoefte. De volgende vragen komen aan bod:
- Is er in de onderzochte gevallen sprake van de ernstige hulpbehoefte waarvoor de

regeling betaald langdurig zorgverlof bedoeld is?
- Hoeveel van zulke gevallen doen zich in de naaste omgeving van werkenden voor?
- Doen zulke gevallen zich onder bepaalde categorieën werkenden vaker voor dan

onder andere?
- Wat zijn de kenmerken van de hulpbehoevenden en in welke relatie staan deze tot

de potentiële gebruikers van betaald langdurig zorgverlof?

Het eerste deel van dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de gevallen waarin er
sprake is van ernstige hulpbehoefte. Begonnen wordt (§ 3.2) met een indruk van het
voorkomen van de drie vorengenoemde situaties. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op
de hulpbehoefte gemeten met een aantal instrumenten die daartoe in het onderzoek
zijn gehanteerd. In paragraaf 3.4 volgt een schatting van de omvang van de doelgroep
van een mogelijke regeling betaald langdurig zorgverlof.
Het tweede deel geeft een beschrijving van de doelgroep van betaald langdurig zorg-
verlof aan de hand van kenmerken van degenen die de situatie hebben meegemaakt 
(§ 3.5), en van de hulpbehoevende (§ 3.6). Het doel van deze paragrafen is na te gaan
of een eventuele regeling betaald langdurig zorgverlof met verschillen in dergelijke
kenmerken rekening moet houden.
Een samenvatting in paragraaf 3.7 sluit het hoofdstuk af.

Alvorens op de situaties zelf in te gaan nog een opmerking vooraf over de eenheid
van onderzoek en beschrijving. Die eenheid is de persoon die een hulpbehoevende
kent, en niet de hulpbehoevende zelf. De uitkomsten die in dit hoofdstuk staan vermeld,
mogen dan ook niet zonder meer vergeleken worden met die van epidemiologisch
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onderzoek, al was het maar omdat een hulpbehoevende in dit onderzoek naar zorgver-
lof meer dan een keer kan meetellen. Als, bijvoorbeeld, twee werkenden die samen
een huishouden vormen, dezelfde hulpbehoevende noemen, hebben beide in principe
recht op zorgverlof; daarom behoren ze alle twee tot de doelgroep.

3.2 Aantal personen met een hulpbehoevende in de omgeving
Hoeveel personen hebben in een periode van drie jaar een of meer personen in hun
sociale netwerk gehad die hulpbehoevend waren? Zoals gezegd, is in het onderzoek
een drietal situaties onderscheiden. De letterlijke vragen in het onderzoek luidden:
- 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 dagelijkse leven
(zoals begeleiding))?

- Is er iemand in uw naaste omgeving binnen of buiten uw eigen huishouden, die in
de afgelopen drie jaar langer dan twee weken veel hulp nodig heeft gehad wegens
ziekte, ongeval of ziekenhuisopname?

- Is er in uw naaste omgeving (familie, vrienden, kennissen) in de afgelopen drie jaar
iemand thuis overleden, die ook thuis is verpleegd?

In tabel 3.1 staan de aantallen personen uit de totale bevolking van 18 jaar en ouder
vermeld, die ten minste één keer een van deze situaties hebben meegemaakt. Dat is
een bredere bevolkingsgroep dan die van werkenden. De bedoeling van de presentatie
van deze cijfers is te laten zien dat de doelgroep van een eventuele regeling betaald
langdurig zorgverlof maar een deel is van het totale aantal personen dat situaties als
hier bedoeld heeft meegemaakt.

Tabel 3.1 Personen die in een periode van drie jaar ten minste één hulpbehoevende in hun naaste omgeving hadden,
naar type situatie en aantal situaties dat ze hebben meegemaakt, 1997-1999 (in procenten en absolute aantallen
(x 1.000) van de bevolking van 18 jaar en ouder )

procenten geschat aantal x 1.000

chronisch zieke of gehandicapte 19 2.300
tijdelijk zieke 26 3.100
sterfgeval 14 1.700

een of meer van de drie situaties 40 4.900

een situatie genoemd 25 3.100
twee situaties genoemd 13 1.600
drie situaties genoemd 2 300

(n) (11.550)

Bron: SCP (AVO'99) 

Ongeveer 40% van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft in drie jaar tijd een situatie
zoals hiervoor omschreven, meegemaakt; het geval van tijdelijke ziekte wordt het
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vaakst genoemd, het sterfgeval het minst. 16% van de bevolking is met meer dan een
type situatie geconfronteerd geweest.
Als het percentage van 40 dat een of meer gevallen meemaakte, wordt toegepast op
de totale bevolking van 18 jaar en ouder, komt men – ruw geschat – uit op ongeveer
vijf miljoen personen. Hulpbehoevendheid blijkt binnen het verband van netwerken
een algemeen voorkomend verschijnsel.

In welke mate de situaties zich voordoen onder degenen die tot de doelgroep van een
regeling voor betaald langdurig zorgverlof behoren, laat tabel 3.2 zien. Ook hier
betreft het een periode van drie jaar (voorzover het om gevallen van tijdelijke ziekte
of sterfgevallen gaat) en is nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat zich
in die periode meerdere gevallen hebben voorgedaan. In de tabel is een onderscheid
gemaakt tussen werkenden, niet-werkenden van 18-61 jaar en overige niet-werkenden.

Tabel 3.2 Personen van 18 jaar of ouder die in een periode van drie jaar ten minste één hulpbehoevende in hun 
naaste omgeving hadden, naar type situatie en type doelgroep van betaald langdurig zorgverlof, 1997-1999 (in 
procenten en absolute aantallen x 1.000)

werkenden niet werkend, 18-61 jaar overig ≥ 18 jaar
% x 1.000 % x 1.000 % x 1.000

chronisch zieke of gehandicapte 19 1.300 20 600 16 350
tijdelijk zieke 26 1.800 27 800 23 500
sterfgeval 14 950 14 400 17 350

een of meer gevallen 41 2.800 42 1.200 37 850
(n) (6.812) (2.910) (2.234)

Bron: SCP (AVO'99) 

Van de in tabel 3.1 genoemde vijf miljoen Nederlanders horen er minder dan een mil-
joen tot de categorie 'overig niet werkend'; het betreft in overgrote meerderheid ouderen.
Het aantal werkenden dat een hulpbehoevende kent of heeft gekend, loopt tegen drie
miljoen; daarnaast zijn er nog eens 1,2 miljoen niet-werkenden die tot de potentiële
beroepsbevolking horen, die zo'n situatie hebben meegemaakt.1 Deze cijfers moet
men zien als een indicatie voor een orde van grootte en niet als een uitkomst van een
telling onder de bevolking. 
De situaties komen onder werkenden, niet vaker of minder vaak voor dan onder de
totale bevolking.

3.3 Kenmerken van de hulpbehoefte 
In deze paragraaf komt de hulpbehoefte aan de orde van degenen over wie de respon-
denten van het onderzoek naar zorgverlof informatie hebben verstrekt. Hier wordt dan
ook nagegaan of er in de gevallen die in paragraaf 3.2 zijn vermeld, sprake is van de
ernstige hulpbehoefte en van de minimale duur daarvan waarvoor een eventuele regeling
betaald langdurig zorgverlof is bedoeld. Vanwege dit verband met het recht op zorg-
verlof hebben de gegevens in deze paragraaf alleen betrekking op werkenden.
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Vooraf zij nog eens herhaald dat de ondervraagde persoon de eenheid van onderzoek
is en niet de hulpbehoevende. Verschillende respondenten kunnen over dezelfde hulp-
behoevende spreken. Dit treedt vooral op als er meerdere personen binnen één huis-
houden aan het onderzoek meedoen. Iemand binnen zo'n huishouden spreekt dan, 
bijvoorbeeld, over zijn of haar ouder, de ander over een schoonouder en een eventuele
derde over zijn of haar grootouder. Het gaat in het volgende dus niet om gevallen van
hulpbehoefte maar om gevallen van mensen die een hulpbehoevende kennen. Dat is
ook de bedoeling, want anders dan bij de hulpverlening waar de hulpbehoevende
rechthebbende is, is bij voorzieningen als zorgverlof degene die een hulpbehoevende
kent, de rechthebbende.

Aard en ernst van de hulpbehoefte
In het onderzoek naar de belangstelling voor zorgverlof is een aantal instrumenten
voor het meten van de hulpbehoefte opgenomen. Dat is in de eerste plaats een schaal
die de ernst van fysieke beperkingen weergeeft; deze is gebaseerd op vragen naar pro-
blemen bij de uitvoering van dagelijkse handelingen die behoren tot de persoonlijke
of huishoudelijke verzorging. Daarnaast is een schaal geconstrueerd die de behoefte
aan begeleiding weergeeft, en ten slotte zijn aparte vragen gesteld over de behoefte
aan emotionele ondersteuning en de noodzaak tot geregelde of permanente aanwezig-
heid van een hulpverlener. In alle gevallen is onderscheid gemaakt in de toestand op
het moment dat voor het eerst van hulpbehoefte sprake was, en een eindtoestand. Dat
is gedaan omdat de hulpbehoefte in veel gevallen een sterk verloop zal kennen. In
gevallen van tijdelijke ziekte zal de hulpbehoefte aan het begin over het algemeen
hoger zijn dan aan het einde; bij stervenden zal de hulpbehoefte juist toenemen en
vlak voor het overlijden het grootst zijn. Anders dan bij chronisch zieken en gehandi-
capten geeft een gemiddelde hulpbehoefte in deze gevallen een te beperkt beeld. Het
is voorgekomen dat er op het moment van enquêteren nog steeds sprake was van
hulpbehoefte; dan is de toestand op dat moment beschouwd als de eindtoestand.
De resultaten van de meting van de hulpbehoefte zijn te vinden in tabel 3.3. Voor een
beschrijving van de desbetreffende meetinstrumenten wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

In een flinke meerderheid van alle situaties (de laatste kolom van tabel 3.3) is zowel
aan het begin als aan het eind sprake van matige of ernstige fysieke beperkingen of
van behoefte aan emotionele ondersteuning. Het instrument dat de behoefte aan bege-
leiding meet is zodanig geconstrueerd dat telkens ongeveer eenderde in de onder-
scheiden categorieën valt. Daarom is hier alleen een vergelijking tussen typen situaties
zinvol.
Per type situatie bezien verloopt het patroon zoals verwacht mocht worden. Bij degenen
die een chronisch zieke of gehandicapte kennen, is er nauwelijks verschil tussen de
begin- en de eindperiode en degenen die een sterfgeval meegemaakt hebben, melden dat
de hulpbehoefte tot vlak voor het overlijden sterk opliep. De hulpbehoefte neemt bij
gevallen van tijdelijke ziekte af, maar het is toch opvallend dat er in de helft van die
gevallen ook aan het einde nog sprake blijkt van ernstige fysieke beperkingen, en dat
een meerderheid nog steeds behoefte heeft aan emotionele ondersteuning. De verklaring
hiervoor ligt vermoedelijk in het feit dat het ook hier voor een belangrijk deel om
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(oudere) chronisch zieken of gehandicapten gaat, die normaal gesproken al veel hulp
nodig hebben maar bij wie zich een calamiteit heeft voorgedaan of een tijdelijke 
verergering van de problematiek, waardoor de hulpbehoefte groter was dan normaal. 

Tabel 3.3 Werkende personen die in een periode van drie jaar ten minste één hulpbehoevende in hun naaste 
omgeving hadden, naar type situatie en hulpbehoefte van de persoon in hun netwerk, 1997-1999 (verticaal 
gepercenteerd)

chronisch tijdelijk sterfgeval totaal

fysieke beperkingen beginsituatie
geen 13 9 19 13
licht 12 10 10 11
matig 15 12 9 12
ernstig 60 70 62 64

fysieke beperkingen eindsituatie
geen 13 20 3 14
licht 16 13 0 12
matig 16 17 2 13
ernstig 56 51 95 62

begeleidingsbehoefte beginsituatie
weinig 34 33 39 35
matig 33 36 23 32
veel 33 30 38 33

begeleidingsbehoefte eindsituatie
weinig 35 48 9 35
matig 35 31 22 31
veel 30 22 69 35

emotionele steun nodig beginsituatie 69 69 63 68
emotionele steun nodig eindsituatie 68 56 86 67

kon in begin niet alleen gelaten worden 18 18 19 18
kon aan eind niet alleen gelaten worden 17 19 63 27

(n) (359) (360) (179) (898)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000)

Welke eisen een eventuele regeling betaald langdurig zorgverlof zal stellen aan de
ernst van de hulpbehoefte is niet bekend. Aangenomen mag worden dat het te ver-
wachten overlijden van een nauwe verwant of huisgenoot op zich al voldoende reden
is om recht op zulk verlof te hebben. De hulpbehoefte is trouwens in vrijwel alle
gevallen zo groot dat niet getwijfeld hoeft te worden aan de noodzaak om hulp te 
bieden.
In de twee andere situaties komen nogal grote categorieën personen voor die een vrij
geringe hulpbehoefte lijken te hebben. Nu kan het zijn dat, bijvoorbeeld, nauwelijks
van fysieke beperkingen sprake is maar wel van een grote behoefte aan begeleiding.
Daarom is een aantal van de variabelen die de hulpbehoefte weergeven, gecombineerd
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in een score. Een hoge score is toegekend als er aan het begin of aan het eind van de
periode van hulpbehoefte sprake was van:
- ernstige fysieke beperkingen en/of
- veel behoefte aan begeleiding en/of 
- een persoon die niet langer dan een half uur alleen gelaten kon worden en/of
- een persoon die veelvuldig behoefte had aan emotionele ondersteuning. 
Van middelmatige behoefte is sprake als de hulpbehoevende persoon niet aan de hier-
voor genoemde criteria voldeed maar wel matige fysieke beperkingen had of een als
matig aangeduide behoefte aan begeleiding (hetzij aan het begin, hetzij aan het eind
van de periode van hulpbehoefte). De uitkomsten staan in tabel 3.4.

Tabel 3.4 Werkende personen die in een periode van drie jaar ten minste één hulpbehoevende in hun naaste 
omgeving hadden, naar type situatie en ernst van de hulpbehoefte van de persoon in hun netwerk, 1997-1999 
(verticaal gepercenteerd)

chronisch tijdelijk sterfgeval totaal

lichte hulpbehoefte 4 4 1 3
matige hulpbehoefte 6 4 0 4
grote hulpbehoefte 90 92 99 93

(n) (257) (414) (224) (896)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000) 

Er komen nauwelijks gevallen voor waarin de hulpbehoefte dusdanig gering is dat
men zou kunnen veronderstellen dat ze buiten de reikwijdte van een mogelijke regeling
voor betaald langdurig zorgverlof vallen. Deze uitkomsten van het onderzoek wijzen
erop dat de respondenten goed hebben begrepen dat het onderzoek op vrij ernstige
situaties betrekking had; tegelijkertijd blijken de gebruikte meetinstrumenten goede
indicatoren voor zulke situaties. Dit laatste is niet zo vreemd: de items waarop de 
instrumenten zijn gebaseerd, komen sterk overeen met de criteria voor toewijzing van
verstrekkingen krachtens de AWBZ of de Wet voorzieningen gehandicapten. 
De verdeling naar de ernst van de hulpbehoefte kan reden geven om een beperkt aantal
respondenten van latere analyses uit te sluiten; het betreft de gevallen van chronische
of tijdelijke ziekte waarbij zich – volgens de gegevens in tabel 3.4 – een lichte behoefte
aan hulp voordoet. Van uitsluiting is afgezien. Het is namelijk goed mogelijk dat door
te vragen naar de hulpbehoefte aan het begin en aan het einde van een periode, de
mogelijke piek daartussenin is gemist. Bovendien gaat het om kleine aantallen die uit-
eindelijk verwaarloosbaar klein zullen blijken, omdat in slechts een deel van de lich-
tere gevallen hulp zal zijn geboden en in een nog kleiner deel daarvan belangstelling
bestaat voor zorgverlof.

Gezien de ernst van de hulpbehoefte is het waarschijnlijk dat het onderzoek waaruit
hier is geput, betrekking heeft op een selectie van personen die een hulpbehoevende
kennen. Zo vormen personen met ernstige beperkingen een minderheid binnen de totale
bevolking met fysieke beperkingen; hier behoort een flinke meerderheid daartoe.2
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Die selectie is een gevolg van de gebruikte opsporingsvragen die aan het begin van
paragraaf 3.2 staan vermeld. De selectiviteit heeft geen gevolgen voor de schatting
van de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof, integendeel; die selectie werd
in dat verband juist beoogd. Het betekent wel dat de in dit hoofdstuk gepresenteerde
cijfers niet goed vergelijkbaar zijn met landelijke onderzoeken onder de totale bevolking;
er wordt namelijk ook aan personen met niet al te ernstige gezondheidsproblemen, die
in dit onderzoek naar zorgverlof nauwelijks vertegenwoordigd zijn, behoorlijk wat
informele hulp gegeven (De Klerk en Timmermans 1999: 157).

Oorzaak van de hulpbehoefte
Aan de respondenten van het onderzoek naar zorgverlof is gevraagd naar de oorzaak
van de hulpbehoefte. Hierbij konden mensen meerdere antwoorden aankruisen.
Verreweg de meeste respondenten (63%) noemen een oorzaak; 22% noemt twee en
15% drie oorzaken. In tabel 3.5 staat een overzicht van de genoemde oorzaken.

Tabel 3.5 Werkende personen die in een periode van drie jaar ten minste één hulpbehoevende in hun omgeving 

hadden, naar oorzaak van de hulpbehoefte en type situatie, 1997-1999 (verticaal gepercenteerd)a

chronisch tijdelijk sterfgeval totaal

herstel na medische behandeling (operatie) 17 40 14 27
chronische aandoening/ziekte 40 9 9 18
ouderdom 22 18 23 20
(acute) levensbedreigende ziekte 8 21 43 23
lichamelijke handicap 28 8 4 13
ernstige ziekte zonder ziekenhuisopname 9 10 29 14
(beginnende) dementie/geestelijke achteruitgang 12 8 10 10
ongeval 8 10 3 8
psychische problemen 6 8 3 6
overlijden partner/huisgenoot 5 4 6 5
gehandicapt kind in het huishouden 3 0 0 1
overbelast huishouden door wegvallen verzorger/ouder 0 0 0 0
andere reden 8 10 5 8

(n) (257) (412) (224) (893)

a Doordat mensen verschillende oorzaken kunnen noemen, tellen de percentages op tot meer dan 100.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000)

Ouderdom, een chronische ziekte, herstel na een medische behandeling en een levens-
bedreigende ziekte worden het meest genoemd als oorzaak van de hulpbehoefte.
Tussen oorzaak en type situatie is vaak een duidelijk verband. Mensen die een chronisch
zieke kennen, noemen vanzelfsprekend vooral een chronische aandoening, lichamelijke
handicap of ouderdom als oorzaak van de hulpbehoefte. Personen die een kortstondig
zieke kennen, vermelden vaak het herstel na een medische behandeling en mensen in
wier omgeving iemand is overleden, geven vaker een levensbedreigende ziekte of
ernstige ziekte zonder ziekenhuisopname op als oorzaak.

39HULPBEHOEFTE IN SOCIALE NETWERKEN



Duur en verloop van de hulpbehoefte
In het onderzoek is ook gevraagd naar de duur van de hulpbehoefte en naar het 
verloop ervan. De antwoorden staan vermeld in tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Werkenden die in een periode van drie jaar ten minste één hulpbehoevende in hun naaste omgeving 
hadden, naar verloop en duur van de hulpbehoefte en type situatie, 1997-1999 (verticaal gepercenteerd)

chronisch tijdelijk sterfgeval totaal

verloop hulpbehoefte
min of meer constant 27 8 7 13
nam toe 36 32 80 45
nam af 11 39 6 22
wisselde 26 20 8 19
weet niet 0 1 1 1

duur hulpbehoefte
2 weken -1 maand 5 12 4 8
1-2 maanden 9 20 15 15
2-3 maanden 8 17 10 13
3-12 maanden 20 34 53 35
> 12 maanden 58 17 18 29

gemiddelde duur in weken 87 34 34 49

(n) (257) (409) (224) (890)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000) 

De onderscheiden situaties kennen een te verwachten verloop. Bij stervenden neemt
de hulpbehoefte over het algemeen toe; bij tijdelijk zieken is het vaakst van verbetering
sprake en bij chronisch zieken verandert er het vaakst weinig of niets aan de situatie.
Toch zijn er opmerkelijke uitzonderingen op dit voorspelbare beeld, bijvoorbeeld het
grote aantal gevallen (31%) van tijdelijke ziekte waarbij de hulpbehoefte toenam.
Opvallend is ook dat in 36% van de gevallen van chronische ziekte de hulpbehoefte
toenam. Dit betreft vermoedelijk personen met progressieve ziekten die niet goed te
behandelen zijn.

Zoals verwacht mocht worden, duurt de hulpbehoefte bij chronisch zieken het langst;
het gemiddelde ligt bij hen op ruim anderhalf jaar. Hiermee is de werkelijke duur
onderschat, want in de enquête is geen informatie over de periode voor 1997 verzameld.
Degenen die een sterfgeval hebben meegemaakt, noemen in meerderheid een duur
van 3-12 maanden met een gemiddelde van 34 weken. Bij tijdelijke ziekte is de duur
gemiddeld het kortst maar in de helft van de genoemde gevallen is er toch meer dan
drie maanden mee gemoeid geweest.
Een duur korter dan twee weken komt niet voor. Dat is te danken aan de formulering
van de opsporingsvraag voor gevallen van tijdelijke ziekte, de situatie waarin een hulp-
behoefte van korte duur mag worden verwacht. In die vraag is expliciet aangegeven
dat het ging om situaties die ten minste veertien dagen hebben geduurd (zie § 3.2).
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De conclusie luidt dan ook dat geen respondenten van verdere analyse hoeven te worden
uitgesloten, omdat de duur van de hulpbehoefte valt binnen de reikwijdte van de regeling
voor kortdurend zorgverlof.

3.4 Het aantal rechthebbenden in 1999
In de vorige paragrafen ging het steeds om personen die in een periode van drie jaar
ten minste één keer iemand met een grote hulpbehoefte in hun netwerk hadden. Voor
de schatting van de jaarlijkse omvang van de doelgroep van een regeling betaald lang-
durig zorgverlof moet er rekening mee worden gehouden dat een aantal mensen vaker
dan eens zo'n situatie heeft meegemaakt. Bovendien dient de periode teruggebracht te
worden van drie tot één jaar.
De eerste stap op weg naar zo'n schatting is gezet met de vaststelling in de vorige
paragraaf dat geen van de respondenten vanwege een te korte duur of een te geringe
ernst van de hulpbehoefte van verdere analyse hoeft te worden uitgesloten. De tweede
stap, het terugbrengen van de periode tot één jaar, is een eenvoudige omdat uit het
onderzoek bekend is in welke jaren de hulpbehoefte zich heeft voorgedaan. De derde
stap, de ophoging voor degenen die in één jaar tijd meerdere gevallen meemaakten,
vereist wat meer toelichting.

In het onderzoek is respondenten gevraagd of ze nog meer gevallen van hulpbehoefte
hadden meegemaakt in de drie jaar voorafgaand aan de enquête. Bij 40% van de
respondenten bleek zich dat te hebben voorgedaan, bij een aantal van hen zelfs meer
dan eens. Deze gevallen wijken op enkele punten af van de situaties die in het onder-
zoek in kaart zijn gebracht. Onder die 'extra' gevallen komt meer tijdelijke ziekte voor
en ook is de sociale afstand tussen hulpbehoevende en respondent gemiddeld groter.
Vanwege deze afwijkingen kon bij de ophoging niet worden volstaan met een simpele
rekenfactor maar moesten de verbanden worden geschat. In hoofdstuk 2 is van deze
bewerkingen verslag gedaan; in tabel 3.7 staan de uitkomsten voor het jaar 1999. 

Tabel 3.7 Geschat aantal gevallen van hulpbehoefte die werkende personen in 1999 hebben meegemaakt, naar type
situatie (in absolute aantallen x 1.000)

chronisch tijdelijk sterfgeval totaal

personen 600 900 300 1.800
gevallen 950 1.300 350 2.600

Bron: SCP (Zorgverlof 2000) 

In 1999 zijn werkenden in Nederland zo'n 2,6 miljoen keer in de situatie geweest dat
ze – volgens de hier gehanteerde definities – een beroep hadden kunnen doen op een
regeling betaald langdurig zorgverlof, zo deze in dat jaar had bestaan. In de helft van
die situaties betrof het een tijdelijk zieke, in 950.000 gevallen een chronisch zieke en
in 350.000 gevallen iemand die thuis is overleden na daar ook te zijn verpleegd. Deze
cijfers geven niet het aantal werkenden aan dat zo'n situatie heeft meegemaakt, want
een aantal van hen heeft er in 1999 meer dan één meegemaakt. Evenmin betreffen de
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cijfers gevallen van hulpbehoefte, want verschillende werkenden kunnen het over
dezelfde hulpbehoevende persoon hebben. Het zijn gevallen waarin recht bestaat op
betaald langdurig zorgverlof en de cijfers geven dan ook het maximale aantal aan-
vragen weer dat in 1999 had mogen worden verwacht, als zulk verlof toen had
bestaan en iedereen dat recht had verzilverd.
Aan de niet-werkenden die tot de potentiële beroepsbevolking behoren, kunnen ruim
een miljoen gevallen worden toegeschreven (niet in tabel 3.7 opgenomen). Omdat ze
niet werken, zullen ze geen recht op betaald langdurig zorgverlof hebben. De cijfers
zijn dan ook alleen vermeld om duidelijk te maken dat de omvang van de potentiële
vraag naar zulk verlof bij verdere toename van de arbeidsdeelname aanmerkelijk
hoger kan komen te liggen.

3.5 Kenmerken van de doelgroep van betaald langdurig zorgverlof
Het is niet uitgesloten dat bepaalde bevolkingsgroepen vaker situaties van hulp-
behoefte in hun netwerk meemaken dan andere. Literatuur over dit specifieke onder-
werp werd niet gevonden en bij gebrek daaraan valt niet zonder meer aan te geven
welke kenmerken van de doelgroep relevant zijn. De rijke epidemiologische literatuur
biedt evenmin uitkomst. Dergelijk onderzoek is gericht op de kenmerken van mensen
met gezondheidsproblemen en niet op kenmerken van degenen die zulke mensen kennen.
De resultaten van dit epidemiologisch onderzoek zouden hier relevant zijn als sociale
netwerken zeer homogeen waren samengesteld maar dat zijn ze niet, bijvoorbeeld
omdat ze voor een belangrijk deel worden gevormd door meerdere generaties van ver-
wanten.
De literatuur over sociale netwerken zou wel aanknopingspunten kunnen bieden. De
kans dat een netwerk een hulpbehoevende telt, zal immers voor een belangrijk deel
bepaald worden door zijn omvang en samenstelling. Maar ook op dit terrein is de lite-
ratuur zeer schaars. De meeste onderzoeken zijn uitgevoerd onder ouderen en niet de
samenstelling van het netwerk maar de uitwisseling van sociale steun staat daarin cen-
traal.
Dergelijk onderzoek maakt wel aannemelijk dat de sociale netwerken van vrouwen
groter zijn dan die van mannen. En wat meer is, bij gehuwden en samenwonenden is
de vrouw veelal de schakel tussen haar man en haar netwerk waarvan hij een deel tot
het zijne kan rekenen, maar waarbuiten hij weinig anderen kent (Fisher 1994; Dignum
1997). Dit verschijnsel wordt weliswaar vooral gesignaleerd bij personen ouder dan
55 jaar, maar aangezien netwerken niet in korte tijd totstandkomen, mag men aannemen
dat dit verschil tussen mannen en vrouwen zich ook al bij de wat jongere bevolking
voordoet.
Netwerken van ouderen blijken kleiner van omvang naarmate het gebied waar ze
wonen, meer verstedelijkt is. Dat is uitsluitend het gevolg van een beperkte aanwezig-
heid van familieleden in de buurt (Fokkema en Gierveld 1999). Netwerken worden
kleiner van omvang naarmate mensen ouder worden (Dykstra en Knipscheer 1995),
maar dat betekent niet dat ze ook uit meer ouderen bestaan (waardoor de kans dat
men een hulpbehoevende kent, vergroot wordt). Die verkleining is namelijk de resul-
tante van verlies door het overlijden van leeftijdgenoten en jonge aanwas in de vorm
van partners van de eigen kinderen en in die van kleinkinderen. Bij oudere personen

42 HULPBEHOEFTE IN SOCIALE NETWERKEN



zonder kinderen is het netwerk wel meer homogeen naar leeftijd samengesteld: hun
netwerken tellen naar verhouding veel meer vrienden en kennissen (Dykstra 1995).
De steekproef onder de volwassen bevolking die in dit rapport wordt beschreven en
waarin nauwelijks ouderen voorkomen, telt evenwel niet zo veel alleenstaanden.

Er zijn, kortom, aanwijzingen dat sociale netwerken naar omvang en samenstelling
verschillen op de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, stedelijkheidsgraad en het al
dan niet hebben van kinderen. De kans om een hulpbehoevend persoon te kennen kan,
parallel aan deze verschillen, groter of kleiner zijn. Al bij al levert de literatuur slechts
magere aanwijzingen voor mogelijke verschillen in de mate waarin zich in netwerken
een geval van hulpbehoefte voordoet. Daarom is besloten in het volgende vooruit te
lopen op hoofdstuk 4 en naar de sociale kenmerken te kijken, die van invloed zijn op
het bieden van informele hulp. Daarnaast wordt een aantal kenmerken van het werk in
de beschouwing betrokken. Los van de verklaring van verschillen tussen bevolkings-
groepen is het van belang na te gaan of zich tussen categorieën werkenden grote ver-
schillen in mogelijk recht op zorgverlof voordoen. Een eventuele regeling betaald
langdurig zorgverlof zal wellicht met zulke verschillen rekening moeten houden. Een
aantal kenmerken is weergegeven in tabel 3.8.

Tabel 3.8 Werkende personen die in een periode van drie jaar ten minste één hulpbehoevende in hun naaste 
omgeving hadden, naar type situatie en diverse achtergrondkenmerken, 1997-1999 (in procenten)

chronisch tijdelijk sterfgeval totaal (n)

leeftijdsklasse sign sign sign n.s.
18-34 jaar 18 25 14 40 (2.638)
35-44 jaar 20 27 12 41 (1.746)
45-54 jaar 22 29 16 43 (1.373)
≥ 55 jaar 22 23 15 38 (505)

geslacht n.s. sign n.s. sign
man 19 25 14 39 (3.648)
vrouw 20 29 14 43 (2.616)

opleidingsniveau n.s. n.s. n.s. n.s.
lager onderwijs 19 27 15 40 (554)
lbo/mavo/havo 18 25 14 40 (2.321)
mbo/hbo/wo 21 28 14 43 (3.291)

totaal 19 26 14 41 (6.371)

Sign: significant bij p < 0,05; n.s.: niet significant.

Bron: SCP (AVO'99) 

De 45-54-jarigen melden significant meer situaties, degenen ouder dan 45 jaar kennen
significant meer chronisch zieken en 55-plussers significant minder tijdelijk zieken.
Vrouwen zeggen vaker dan mannen dat ze tijdelijke gevallen hebben meegemaakt en
ze rapporteren daardoor in het algemeen significant meer gevallen. De verschillen tussen
de categorieën zijn echter niet groot en daarom worden er op deze plaats nog geen
conclusies aan verbonden. Dat gebeurt later in deze paragraaf, naar aanleiding van de
uitkomsten van een multivariate analyse.
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Tabel 3.9 Werkende personen van 18 jaar of ouder die in een periode van drie jaar ten minste één hulpbehoevende 
in hun naaste omgeving hadden, naar type situatie en diverse arbeidskenmerken, 1999 (in procenten)

chronisch tijdelijk sterfgeval totaal (n)

arbeidstijd sign sign n.s. sign
fulltime (≥ 33 uur) 18 25 14 39 (3.808)
parttime (< 33 uur) 22 31 15 46 (1.740)

beroepsniveau n.s. n.s. n.s. n.s.
laag 19 26 14 41 (1.786)
midden 20 28 13 41 (1.892)
hoog 19 27 14 42 (1.137)

beroepsgroep n.s. sign sign sign
commercieel 19 27 13 41 (1.590)
medisch 21 30 17 46 (800)
technisch 20 26 14 40 (2.688)
overig 19 24 13 38 (1.142)

zelfstandige of loondienst sign n.s. n.s. sign
loondienst 19 26 14 41 (5.559)
zelfstandigea 24 28 17 45 (567)

leidinggevend n.s. n.s. n.s. n.s.
niet 18 26 14 41 (4.204)
wel 24 29 16 45 (133)

totaal 19 27 14 41 (6.240)

a Inclusief meewerkende gezinsleden.

Sign: significant bij p < 0,05; n.s.: niet significant.

Bron: SCP (AVO'99) 

Tabel 3.9 toont de mate waarin kenmerken van het werk samenhangen met het kennen
van typen hulpbehoevenden.
Parttime werkenden, zelfstandigen en hun meewerkende gezinsleden, en mensen met
een beroep in de medische of verzorgende sector melden significant vaker dan anderen
dat ze een hulpbehoevend iemand kennen; voor het overige doen zich nauwelijks
opzienbarende verschillen voor. Ook de significante verschillen zijn trouwens niet erg
groot. Naar later zal blijken, is een deel van de verschillen te verklaren met de achter-
grondkenmerken in tabel 3.8. Zo werken vrouwen veel vaker parttime dan mannen en
zijn mannen vaker dan vrouwen werkzaam in technische beroepen.

De kenmerken uit tabellen 3.8 en 3.9 zijn betrokken in een multivariate analyse
(logistische regressie) met de typen situaties als te verklaren variabele. Ook achtergrond-
kenmerken als het huishoudensinkomen, geloofsrichting, stedelijkheidsgraad en de
samenstelling van het huishouden zijn in die analyse betrokken. 
De uitkomsten kunnen als volgt worden geïnterpreteerd. Een odds ratio groter dan 1
bij een bepaalde categorie geeft aan dat deze een grotere kans heeft een hulpbehoevende
te kennen dan de referentiecategorie, die wat de overige kenmerken uit de tabel
betreft in precies dezelfde situatie verkeert (de odds ratio van deze groep is 1).
Gegevens staan tussen haakjes als het gevonden effect niet significant is (p < 0,05).
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De R representeert de relatieve bijdrage van de variabele aan de verklaring. Hoe
hoger de R bij een bepaalde variabele, des te groter is het belang van dit kenmerk
voor de kans dat men een hulpbehoevende kent. In dit hoofdstuk worden alleen de
hoofdeffecten getoond van variabelen met een significante bijdrage aan de verklaring.
De resultaten staan vermeld in tabel 3.10.

Tabel 3.10 Werkende personen die in een periode van drie jaar ten minste één hulpbehoevende in hun naaste 
omgeving hadden, naar type situatie en diverse arbeidskenmerkena in een logistische regressieanalyse, 1999 
(n = 4.883; niet significante verbanden staan tussen haakjes)

chronisch tijdelijk sterfgeval alle gevallen
odds odds odds odds
ratio R ratio R ratio R ratio R

leeftijdsklasse 0,03 –0,02 –0,03 0,00
16-34 jaar (ref) 1 1 1 1
35-44 jaar (1,17) 1,21 0,77 (0,98)
45-54 jaar 1,38 (1,16) (0,99) (1,11)
≥ 55 jaar (1,38) (0,82) (0,76) (0,81)

huishoudensinkomen per jaar 0,00 0,00 0,04 0,03
tot 41.000 (ref) 1 1 1 1
41.000-55.000 (1,17) (1,20) (1,25) 1,31
> 55.000 (0,96) (1,05) (0,88) (1,02)

geloofsrichting 0,00 0,00 0,00 0,01
geen (ref) 1 1 1 1
Nederlands hervormd (0,99) (1,01) (0,95) (1,04)
gereformeerd (1,02) (0,84) (0,77) (0.89)
katholiek (1,17) (1,12) (1,17) 1,22
anders (1,26) (1,01) (0,95) (1,17)

stedelijkheidsgraad 0,03 0,02 0,02 0,02
zeer sterk stedelijk (ref) 1 1 1 1
sterk stedelijk 1,34 1,29 (1,19) 1,33
matig stedelijk 1,34 (1,36) (1,21) 1,36
weinig stedelijk (0,97) (1,12) (1,30) 1,26
niet stedelijk (1,19) (1,28) 1,69 1,40

loondienst of zelfstandig 0,00 0,00 0,03 0,00
loondienst (ref) 1 1 1 1
zelfstandige (1,25) (1,13) 1,51 (1,15)

werktijd 0,00 –0,03 0,00 –0,03
parttime (< 33 uur) (ref) 1 1 1 1
fulltime (≥33 uur) (0,86) 0,77 (0,91) 0,78

beroepsgroep 0,01 0,00 0,02 0,00
commercieel (ref) 1 1 1 1
medisch of verzorgend 1,41 (0,97) (1,31) (1,09)
technisch (0,98) (0,95) (1,09) (0,93)
overig (1,00) (0,92) (1,01) (0,94)

a De volgende kenmerken gaven bij geen enkele afzonderlijke situatie, noch bij het totaal daarvan, significante verschillen te 
zien en is daarom uit de analyses verwijderd: geslacht, opleidingsniveau, samenstelling huishouden, bedrijfstak en al dan 
niet leidinggeven.

Bron: SCP (AVO'99) 
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Er is een viertal significante verschillen gevonden in de mate waarin zich een of meer
situaties onder bevolkingsgroepen hebben voorgedaan: fulltime werkenden en personen
die in de meest verstedelijkte gebieden wonen, kennen minder vaak een hulpbehoevend
persoon, personen met een inkomen tussen de 41.000 en 55.000 gulden en katholieken
juist vaker.
Bij de afzonderlijke situaties doen zich deels dezelfde, deels andere significante ver-
schillen voor. Zo kennen personen van 45-54 jaar vaker iemand die tijdelijk ernstig
ziek is geweest, degenen die ouder zijn dan 54 jaar kennen vaker een chronisch zieke.
Zelfstandigen, ten slotte, hebben vaker een sterfgeval meegemaakt.

Zoals gezegd, is de meest voor de hand liggende verklaring voor verschillen in de mate
waarin men een hulpbehoevende kent, het uiteenlopen van de omvang en samenstelling
van het sociale netwerk van categorieën in de bevolking. Het best past deze verklaring bij
de gevonden verschillen naar stedelijkheidsgraad, want het is een plausibele veronderstelling
dat mensen beter op de hoogte zijn van elkaars wel en wee naarmate ze in een minder 
verstedelijkt gebied wonen; de uitkomst komt overeen met die van eerder geciteerd onder-
zoek.
De gevonden verschillen naar leeftijdsklasse zouden eveneens met de samenstelling van
de netwerken te maken kunnen hebben. Als mensen ouder dan 45 jaar zijn, zijn hun nog
levende ouders in meerderheid 70 jaar of ouder en dat is een leeftijd waarop relatief vaak
ziekte optreedt. Na een leeftijd van 55 jaar zijn deze ouders doorgaans 80 jaar of ouder en
in een leeftijdsfase waarin de eerder opgetreden ziekten vaak tot fysieke beperkingen leiden
(De Klerk en Timmermans 1999: 111-114). Het feit dat personen in deze leeftijdsgroepen
niet meer sterfgevallen dan anderen noemen, lijkt aan deze verklaring afbreuk te doen.
Maar het is mogelijk dat het sociale netwerk bij sterfgevallen ruimer wordt gedefinieerd
dan bij andere situaties. Uit de volgende paragraaf zal blijken dat daar wel aanwijzingen
voor zijn, maar het valt met behulp van de beschikbare gegevens niet aan te tonen. 
In de leeftijdsklasse 35-44 jaar wordt significant vaker een tijdelijke ziekte gemeld. Ook
hier kan de verklaring gezocht worden in de samenstelling van het netwerk. De leeftijds-
klasse correspondeert immers met een levensfase waarin het eigen huishouden de grootste
omvang heeft. Het is bovendien plausibel dat het familienetwerk in die levensfase nog op
volle sterkte is en relatief weinig ouderen telt. Door het laatste heeft men in de onderzochte
periode naar verhouding weinig verwanten en goede bekenden aan de dood verloren.
Dat fulltime werkenden relatief weinig hulpbehoevenden in het algemeen en tijdelijk zieken
in het bijzonder kennen, lijkt in eerste instantie niet te herleiden tot de kenmerken van
sociale netwerken. Wellicht is dat verband er toch. Uit tabel 3.8 bleek dat vrouwen significant
meer tijdelijk zieken en meer hulpbehoevenden in het algemeen kennen dan mannen maar
dat vindt in de multivariate analyse geen bevestiging. Het is zeer waarschijnlijk dat de
variabele 'arbeidstijd' dit verschil tussen mannen en vrouwen heeft overgenomen; van de
fulltime werkenden is namelijk 90% man. Deze redenering wordt bevestigd als het
arbeidskenmerk uit de analyse wordt weggelaten: vrouwen blijken dan wel significant
vaker een hulpbehoevende te kennen dan mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen
naar de omvang van het sociale netwerk is dus in belangrijke mate verantwoordelijk voor
het in eerste instantie vreemd ogende resultaat.
Dat katholieken vaker een hulpbehoevend persoon kennen, kan niet goed worden 
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verklaard. Weliswaar vormen de medeleden van de kerk een belangrijk element in het
netwerk van actieve kerkleden (Van Tilburg 1995), maar men zou dan eerder een over-
vertegenwoordiging van gereformeerden verwachten dan van katholieken. Wellicht
ligt de verklaring hiervoor in het feit dat veel katholieken die voor de jaren zeventig
van de vorige eeuw geboren zijn, deel uitmaken van relatief grote gezinnen. Zij hebben
in dat geval een veel groter familienetwerk dan anderen. Waarom het inkomen met
het kennen van hulpbehoevenden samenhangt, is lastig te verklaren. Vermoedelijk
geeft deze samenhang een kenmerk weer dat niet in het onderzoek is opgenomen.

De conclusie die op basis van de cijfers in deze paragraaf getrokken kan worden, is
dat er significante verschillen zijn in de mate waarin categorieën werkenden hulp-
behoevenden kennen, en dat die verschillen voor een belangrijk deel te herleiden zijn
tot verschillen in de omvang en de samenstelling van de netwerken van deze catego-
rieën.
Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat de verschillen tussen de onderscheiden
groepen werkenden niet erg groot zijn. De categorieën werkenden ontlopen elkaar niet
veel in de kans dat iemand in hun sociale netwerk hulpbehoevend wordt en dat geldt
ook voor de kansen op het optreden van de onderscheiden typen situaties. 
Dit kleine verschil in kansen betekent dat een eventuele regeling voor langdurig
betaald zorgverlof geen onderscheid tussen bevolkingsgroepen hoeft te maken en dat
zo'n regeling – wat de situaties betreft – voor iedere werkende in welke baan of
bedrijfstak dan ook dezelfde kan zijn. Dat geldt des te meer omdat verschillen naar
werkkenmerken vermoedelijk niet met dat werk zelf te maken hebben maar met achter-
liggende verschillen in de omvang en samenstelling van sociale netwerken.
Er is ook nagegaan welke verschillen zich voordoen onder de niet-werkenden die tot
de potentiële beroepsbevolking behoren. Uit die (niet gepresenteerde) analyse blijkt
dat deze nauwelijks afwijken van die welke tussen categorieën werkenden bleken te
bestaan: de verschillen zijn niet groot, doen zich bij dezelfde kenmerken voor en zelfs
de grootte van de effecten is ongeveer dezelfde. Dit betekent dat toetreding van deze
niet-werkenden tot de arbeidsmarkt niet zal leiden tot een andere samenstelling van de
doelgroep van betaald langdurig zorgverlof.

3.6 Kenmerken van de hulpbehoevende
Enkele belangrijke kenmerken van de hulpbehoevende zijn al in paragraaf 3.3 aan de
orde gekomen. Het doel was daar na te gaan of de in dit onderzoek betrokken personen
voldeden aan de twee voorwaarden – volgens de hier gehanteerde definities – voor
het recht op betaald langdurig zorgverlof: een ernstig gezondheidsprobleem dat zich
ten minste gedurende veertien dagen heeft voorgedaan. Er is nog een voorwaarde die
mogelijk aan dit zorgverlof zal worden verbonden, en dat is de sociale relatie tussen
de potentiële hulpverlener en de hulpbehoevende. Het is niet ondenkbaar dat 
– naar analogie van het kortdurende zorgverlof – betaald langdurig zorgverlof alleen
opgenomen kan worden voor de verzorging van huisgenoten en van niet tot het huis-
houden behorende verwanten in de eerste graad. In dit verband is het van belang de
differentiatie in sociale relaties te laten zien van de respondenten in het onderzoek.
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In het volgende wordt voorts een aantal andere kenmerken van hulpbehoevenden
besproken. Het doel daarvan is na te gaan in hoeverre zij ook op een ander vlak dan
de ernst van hun situatie kwetsbaar zijn.

Het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) heeft in zijn laatste
Volksgezondheid toekomst verkenningen een inventarisatie gemaakt van sociaal-
demografische gezondheidsverschillen. Naast een uitgebreide verkenning van de 
literatuur is een aanvullende analyse op de zogeheten Gezondheidsenquête van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verricht (Mackenbach en Verkleij 1997).
Behalve naar het risico op overlijden op een jongere leeftijd dan gemiddeld, is gekeken
naar het risico van het ontstaan van langdurige aandoeningen, van langdurige fysieke
beperkingen en van een als minder goed ervaren gezondheid. 
Het kenmerk met de grootste risico's – zo blijkt uit de geciteerde verkenningen – is
arbeidsongeschiktheid. Ook ouderen en mensen in een lagere sociaal-economische
positie blijken zonder uitzondering (en ongeacht andere kenmerken) een groter risico
op gezondheidsproblemen en op relatief jong overlijden te hebben dan anderen. 
Bij andere kenmerken wisselen de risico's per indicator of zijn ze minder groot. Zo
hebben vrouwen een grotere kans op ziekten en beperkingen, maar is hun kans op
relatief jong overlijden veel kleiner dan voor mannen. Gescheidenen, verweduwden
en alleenstaanden blijken sommige gezondheidsproblemen vaker te krijgen dan anderen,
maar dat geldt niet voor alle problemen en bovendien zijn de verschillen veel minder
groot dan bij eerdergenoemde kenmerken. Regionale variabelen als regio en urbanisatie-
graad geven wisselende en kleine verschillen in gezondheidsrisico's te zien.
De genoemde kenmerken zijn – naar de huidige stand van kennis op dit gebied – de
belangrijkste demografische en sociaal-economische determinanten van ongezondheid
en van hulpbehoefte. Idealiter zouden ze daarom alle in de hiernavolgende analyses
moeten worden opgenomen. Maar, naar later in deze paragraaf zal blijken, het gaat in
een meerderheid van de gevallen in dit onderzoek om hulpbehoevende ouderen; het
heeft daarom niet zoveel zin om onderscheid te maken naar arbeidsstatus of beroeps-
klasse. Naast leeftijd en geslacht zijn vooral kenmerken als het inkomen en het op-
leidingsniveau van belang. De burgerlijke staat van de hulpbehoevenden in dit onder-
zoek is niet bekend, evenmin als kenmerken van de woonplaats of regio. Gezien het
feit dat regionale kenmerken weinig aan de verklaring van gezondheidsverschillen 
bijdragen, gaat door het ontbreken van variabelen op dat gebied niet veel verloren.
Het ontbreken van de burgerlijke staat als variabele wordt voor een zeer aanzienlijk
deel gecompenseerd door de variabele 'samenstelling van het huishouden'; naast de
eenoudergezinnen zijn het verweduwden en gescheidenen – dus alleenstaanden – die
een gemiddeld slechtere gezondheid hebben. 
In tabel 3.11 zijn de hiervoor genoemde demografische en sociaal-economische ken-
merken van hulpbehoevenden gepresenteerd. Ook hier past weer de waarschuwing dat
het niet gaat om gevallen van hulpbehoefte, maar om personen die zeggen een hulp-
behoevende in hun netwerk te hebben. Zoals in paragraaf 3.3 al werd uiteengezet, 
zullen verschillende respondenten soms over dezelfde hulpbehoevende spreken.
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Tabel 3.11 Werkenden die in een periode van drie jaar ten minste één hulpbehoevende in hun naaste omgeving 
hadden, naar type situatie en diverse achtergrondkenmerken van de hulpbehoevende, 1997-1999 (verticaal 
gepercenteerd)

chronisch tijdelijk sterfgeval totaal

leeftijdsklasse n.s. n.s. n.s. sign
0-39 jaar 18 18 6 15
40-64 jaar 29 27 31 29
65-79 jaar 28 35 35 33
≥ 80 jaar 25 20 29 24

geslacht n.s. n.s. n.s. sign
man 24 36 54 37
vrouw 76 64 46 63

relatie n.s. n.s. n.s. sign
partner 12 16 3 11
overig inwonend 11 8 3 9
niet-inwonend 1e graad 44 49 43 44
niet-inwonend 2e graad 13 13 17 14
niet-inwonend overige familie 12 7 22 12
niet-inwonend overig 9 9 12 10

opleidingsniveau n.s. n.s. n.s. n.s.
lager onderwijs 38 37 42 38
lbo/mavo/havo 39 36 32 36
mbo/hbo/wo 23 27 27 26

huishoudensinkomen n.s. n.s. n.s. n.s.
< 24.000 36 30 34 33
24.000-41.000 41 40 33 39
> 41.000 23 30 33 29

(n) (252) (410) (221) (883)

Sign: significant bij p < 0,05; n.s.: niet significant.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000)

De groep hulpbehoevenden die werkenden blijken te kennen, bestaat voor een meer-
derheid uit ouderen. Van de chronisch zieken of gehandicapten die men kent, is ruim
50% ouder dan 65 jaar, onder de overledenen is dat aandeel ruim 60%. Ter vergelijking:
het aandeel in de bevolking van degenen ouder dan 65 jaar, bedraagt bijna 14%. Deze
sterke vertegenwoordiging van (oude) ouderen heeft automatisch tot gevolg dat relatief
veel hulpbehoefte afkomstig is van vrouwen en personen uit de lagere sociaal-econo-
mische groepen, want deze categorieën zijn in de oudere leeftijdsgroepen oververtegen-
woordigd.
Het is bekend dat ouderen met ernstige gezondheidsproblemen, en zeker als ze alleen-
staand zijn, deel uitmaken van kleine netwerken met een gering potentieel aan hulp-
aanbod (Broese en Van Groenau 1995). Dit feit gevoegd bij de oververtegenwoordiging
van de lagere sociaal-economische categorieën leidt tot de vaststelling dat de hulp-
behoevenden in dit onderzoek vaak over weinig hulpbronnen beschikken en daarom
extra kwetsbaar zijn. Vaak zijn zij dan ook afhankelijk van die ene persoon of enkele
personen in hun netwerk, die tot helpen in staat is of zijn.
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De hulpbehoevenden met een chronische of tijdelijke ziekte behoren in ongeveer een
kwart van de gevallen tot het huishouden van de ondervraagde persoon; in ruim 40%
van de gevallen betreft het een elders wonend kind of een elders wonende ouder. In
tweederde van al deze gevallen behoort de hulpbehoevende dus tot de huisgenoten of
de verwanten in de eerste graad. Bij sterfgevallen is die verhouding anders: ongeveer
de helft behoort tot de huisgenoten en/of de verwanten in de eerste graad, de andere
helft niet. Worden hulpbehoevende broers, zussen en grootouders eveneens tot degenen
gerekend voor wie men betaald langdurig zorgverlof kan aanvragen, dan blijkt 80%
van de hier beschreven gevallen tot de doelgroep te behoren.

Ook hier is door middel van logistische regressie nagegaan of de gevonden verbanden
standhouden of anders komen te liggen, als ze worden gecontroleerd voor de samen-
hang die tussen de verklarende variabelen bestaat (bijvoorbeeld de oververtegenwoor-
diging van lagere sociaal-economische groepen door de oververtegenwoordiging van
oude ouderen). De resultaten van de analyse staan in tabel 3.12; voor een toelichting
op de cijfers wordt verwezen naar de uitleg bij tabel 3.10.

Tabel 3.12 Werkenden die in een periode van drie jaar ten minste één hulpbehoevende in hun naaste omgeving 
hadden, naar type situatie en diverse achtergrondkenmerkena van de hulpbehoevende in een logistische regressie,
1997-1999 (in odds ratio's en R; N = 756)

chronisch tijdelijk sterfgeval
odds ratio R odds ratio R odds ratio R

leeftijdsklasse 0.00 0,00 0,08
0-39 jaar (ref) (1,00) (1,00) (1,00)
40-64 jaar (0,65) (0,88) 3,49
65-79 jaar 0,58 (0,90) 3,75
≥ 80 jaar (0,64) (0,83) 3,69

geslacht –0,02 0,00 –0,15
man (ref) (1,00) (1,00) (1,00)
vrouw 1,78 (1,02) 0,43

relatie 0,00 0,07 0,16
huisgenoten (ref) (1,00) (1,00) (1,00)
niet-inwonend 1e graad (1,02) 0,73 2,12
niet-inwonend overige familie (0,90) 0,46 4,56
niet-inwonend overig (0,76) 0,58 4,51

a Een drietal variabelen bleek in geen van de situaties tot significante verschillen te leiden; ze zijn daarom uit de analyse 
verwijderd. Het betrof: opleidingsniveau, huishoudensinkomen en samenstelling van het huishouden.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000)

In overeenstemming met de literatuur blijken vrouwen een grotere kans te hebben
gevallen van chronische ziekte tegen te komen, en mannen sterfgevallen. Ondanks het
feit dat het in een meerderheid van de gevallen van chronische ziekte om ouderen
gaat, is de kans dat het een relatief jongere betreft, juist groter. Gezien de hoge
levensverwachting in Nederland is het voor de hand liggend dat die jongeren onder-
vertegenwoordigd zijn bij de sterfgevallen.
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Bij tijdelijke ziekte gaat het relatief vaak om verwanten in de eerste graad maar vooral
om huisgenoten, bij sterfgevallen is er een sterk verhoogde kans dat het om personen
gaat die juist op wat grotere formele sociale afstand staan. Deze laatste uitkomst
bevestigt dat de sterfgevallen die men zich herinnert, in een wijdere kring van het
sociale netwerk voorkomen dan de gevallen van chronische of tijdelijke ziekte.

3.7 Samenvatting 
Een geval van vrij ernstige hulpbehoefte in het sociale netwerk van de Nederlanders
ouder dan 18 jaar doet zich in een periode van drie jaar bij 40% voor. Onder werkenden
is dat percentage niet anders; omgerekend naar absolute aantallen zouden – zeer ruw
geschat – bijna drie miljoen werkenden zo'n situatie hebben meegemaakt. Gevallen
van tijdelijke ziekte komen het vaakst voor (bij ongeveer een kwart van de werkenden),
sterfgevallen het minst (14%); ongeveer een vijfde meldt dat een chronisch zieke of
gehandicapte deel uitmaakte van hun sociale netwerk.

In dit hoofdstuk is nagegaan of de drie typen situaties vaker onder bepaalde bevolkings-
groepen – en vooral groepen werkenden – voorkomen dan onder andere. Naast demo-
grafische, sociaal-economische en geografische zijn ook arbeidskenmerken in de analyse
betrokken. Uit die analyse bleek dat zich inderdaad significante verschillen voordoen,
en dat die vrijwel allemaal te herleiden zijn tot verschillen in de omvang en de samen-
stelling van het sociale netwerk. De gevonden verschillen zijn echter niet groot en
daarom is de conclusie gerechtvaardigd dat iedere werkende Nederlander van 18 jaar
en ouder ongeveer dezelfde kans heeft dat zich in diens sociale netwerk een geval van
ernstige hulpbehoefte voordoet, ongeacht de categorie waartoe hij of zij behoort. Een
eventuele regeling betaald langdurig zorgverlof hoeft in dit opzicht dan ook niet naar
enig werknemers- of werkgeverskenmerk te differentiëren en evenmin naar enig 
persoonskenmerk.

Onder de hulpbehoevenden zijn ouderen sterk vertegenwoordigd. Bijgevolg komen
onder hen veel vrouwen en lagere sociaal-economische groepen voor, want deze groepen
zijn onder (oude) ouderen oververtegenwoordigd. Voor de chronisch en tijdelijk zieken
wordt dit bevestigd in de resultaten van de multivariate analyse: de leeftijd bepaalt de
andere kenmerken. Bij sterfgevallen ligt dat wat anders: als mensen zo'n geval hebben
meegemaakt, dan zijn er naast de sterk verhoogde kans dat de overledene een hoog-
bejaarde was, afzonderlijke hogere kansen dat dit een vrouw of lager opgeleid persoon
was.
In een meerderheid van de ziekte- en sterfgevallen gaat het in elk geval om mensen
die niet alleen vanwege hun slechte gezondheid maar ook om andere redenen kwets-
baar zijn: zij behoren tot groepen die over relatief weinig eigen hulpbronnen beschikken.
Juist daarom zijn ze vaak aangewezen op de steun van verwanten.

Twee derde van de werkende respondenten meldt dat de hulpbehoevende behoorde tot
het eigen huishouden of tot de verwanten in de eerste graad. Overigens wijken de
gevallen van tijdelijke ziekten en sterfgevallen behoorlijk van dit gemiddelde af. Drie
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vierde van de tijdelijk zieken waren huisgenoten of familieleden in de eerste graad
van de respondenten en slechts de helft van de sterfgevallen. 

Als betaald langdurig zorgverlof in 1999 al had bestaan, dan had er in dat jaar 2,6
miljoen keer een beroep op de regeling kunnen worden gedaan. In dit cijfer is rekening
gehouden met het feit dat een aantal mensen meer dan een geval van hulpbehoefte in
een jaar tijd meemaakt.
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Noten

1 Het begrip potentiële beroepsbevolking wordt wat enger gedefinieerd dan gebruikelijk. In het
onderzoek naar zorgverlof zijn alleen niet-werkenden betrokken die tussen de 18 en 62 jaar oud
zijn. Zoals in hoofdstuk 2 is opgemerkt, is dit gedaan omdat een keuze tussen werken en zorgen
buiten deze leeftijdsgrenzen geen reële is.

2 Met deze uitspraak wordt de regel overtreden dat de uitkomsten van dit onderzoek niet vergeleken
mogen worden met die van epidemiologisch onderzoek. In dit geval kan ontheffing van die regel
worden verleend: als gecorrigeerd zou worden voor het feit dat een aantal hulpbehoevende personen
dubbel meetelt, zou het percentage met een ernstige hulpbehoefte nog altijd een veelvoud bedragen
van dat in de totale bevolking met fysieke beperkingen.
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4 INFORMELE HULP

4.1 Inleiding
Het oogmerk van betaald langdurig zorgverlof is tijd scheppen voor de werkende die
informele hulp verleent of wil gaan verlenen. Het vorige hoofdstuk ging over een van-
zelfsprekende voorwaarde voor zulk verlof: de aanwezigheid in de nabije sociale
omgeving van iemand die een wat langere tijd veel hulp nodig heeft. Het tijdsaspect
en in het bijzonder de tijdsbelasting die de combinatie van werken en helpen met zich
mee kan brengen, is het onderwerp van hoofdstuk 5. Voor een goed begrip van de
eventuele bijdrage van betaald langdurig zorgverlof aan het onderlinge hulpbetoon is
het evenwel nodig het verschijnsel informele hulp nader te analyseren. Vragen die
daarbij opkomen zijn: Wat draagt ertoe bij dat mensen helpen of wat belemmert ze
daarin? Wie geven er meer hulp dan anderen en wat voor hulp wordt er eigenlijk
gegeven? en Hoe verhoudt zich de inzet van de ene helper tot die van anderen zoals
die van de AWBZ-gefinancierde thuiszorg? In dit hoofdstuk komen dit soort vragen
aan bod. 
Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar de informele hulp in het algemeen
en de determinanten ervan in het bijzonder. Dat onderzoek was meestal niet gericht op
personen die een hulpbehoevend iemand kennen. In dit hoofdstuk wordt deze verbij-
zondering wel gemaakt. Het kennen van een hulpbehoevend iemand is immers de
belangrijkste aanleiding om hulp te geven. Bovendien is onderzoek tot nu toe gericht
geweest op het totale aanbod van informele zorg, zonder daarbij naar mensen in 
specifieke situaties te kijken. Het is echter denkbaar dat de determinanten van de zorg
voor langdurig zieken andere zijn dan die van de zorg aan terminale patiënten.
Ook dit rapport kent evenwel een beperking: zoals in eerdere hoofdstukken werd aan-
gegeven, gaat dit onderzoek alleen over hulp aan ernstig zieke of hulpbehoevende
personen uit het eigen netwerk (verder in dit hoofdstuk omschreven als 'informele
hulp'). Dat betekent dat, bijvoorbeeld, het oppassen op kinderen of het verrichten van
vrijwilligerswerk niet meetelt.

Concreet worden de volgende vragen beantwoord: 
1 Wat is de omvang van de informele hulp (aan ernstig zieken en aan hulpbehoevende

personen in het eigen netwerk) in Nederland?
2 Hoe ziet die hulp eruit (welk type hulp wordt geboden en hoeveel hulp wordt 

gegeven)?
3 In hoeverre zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen, en werkenden en niet-

werkenden in het verlenen van deze informele hulp? 
4 Wat zijn redenen om dit soort hulp niet te verlenen? 
5 Hoe is de samenhang tussen thuiszorg en informele hulp, en is er aanleiding om te

veronderstellen dat meer informele hulp zal leiden tot minder thuiszorg?

De opbouw van dit hoofdstuk staat schematisch weergegeven in figuur 4.1. Paragraaf
4.2 geeft inzicht in de omvang van de informele hulp in Nederland. Vervolgens wordt
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een beeld geschetst van het type hulp dat wordt geboden, en de relatie tussen hulpgever
en hulpbehoevende (§ 4.3). In paragraaf 4.4 wordt nagegaan in hoeverre bepaalde
bevolkingsgroepen (werkenden, mannen) vaker informele hulp verlenen dan anderen.
Daarna wordt bekeken wat eventuele redenen zijn om geen hulp te verlenen en in hoe-
verre mensen daarbij het werk als belemmerende factor noemen (§ 4.5). De relatie tussen
het gebruik van informele hulp en thuiszorg is het onderwerp van paragraaf 4.6. Het
hoofdstuk eindigt met een samenvatting (§ 4.7).

Figuur 4.1 Opbouw van dit hoofdstuk

4.2 Aantal informele hulpverleners
In hoofdstuk 3 werd vermeld dat ongeveer vijf miljoen Nederlanders een hulpbehoevend
persoon in hun netwerk hebben. Zij geven lang niet allemaal hulp. Tabel 4.1 laat zien
hoeveel mensen van 16 jaar of ouder, volgens hun eigen zeggen, in de periode 1997-
1999 informele hulp gaven aan mensen met een chronische ziekte, mensen met een
tijdelijke ziekte of mensen die stervende waren (zie de bijlage bij dit hoofdstuk voor
de exacte vraagstelling).

Tabel 4.1 Omvang van het aanbod van informele hulp naar type zorgsituatie, 16-plussers, 1999 (in procenten en
absolute aantallen x 1.000; n = 11.207)

% x 1.000

chronisch zieke (op moment enquêteren) 9 1.050
tijdelijk zieke (laatste drie jaar) 15 1.800
sterfgeval (laatste drie jaar) 6 660

totaal (laatste drie jaar)a 21 2.600

a Het totaal is minder dan de som van de afzonderlijke situaties, doordat dezelfde mensen in meerdere situaties hulp geven.

Bron: SCP (AVO'99)

kenmerken van de (potententiële) hulpgever
sociaal-demografische kenmerken
sociaal-economische kenmerken
hulpbehoefte
werkkenmerken:

algemene kenmerken
     type zorgsituatie
     relatie

kenmerken van de hulpbehoevende
     sociaal-demografische kenmerken
     sociaal-economische kenmerken
     hulpbehoefte

informele hulp
    aantal hulpgevers (§ 4.2)
    kenmerken van de hulp (§ 4.3)
    redenen geen hulp geven (§ 4.5)

thuiszorg

§ 4.4

§ 4.4

§ 4.4

§ 4.6
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Ruim 20% van de bevolking van 16 jaar of ouder heeft gedurende de drie jaar vooraf
gaand aan de enquête informele hulp gegeven aan iemand uit het netwerk. Dit betekent
dat het aantal informele hulpverleners in Nederland ruwweg kan worden geschat op
circa 2,5 miljoen. Voor de duidelijkheid: het betreft mensen die in een periode van drie
jaar hulp hebben gegeven, dus niet het aantal hulpverleners op een bepaald moment.
Men geeft vooral hulp aan tijdelijk zieken (zie ook tabel 4.2).

Hoeveel hulpverleners er in onderzoek worden gevonden, hangt af van de gehanteerde
definitie van informele hulp. Vaak wordt het geven van informele hulp geoperationali-
seerd als 'geregeld hulp geven aan zieken of gehandicapten (geen beroepsuitoefening)'
(zie ook De Boer et al. 1994 voor een overzicht van definities). Wanneer ook andere
taken (zoals klusjes doen of formulieren invullen, hulp bij kinderopvang) of specifieke
doelgroepen (bv. ook het gewone huishoudelijke werk) onder de definitie vallen, kan
de inschatting van de informele hulp variëren van 5% tot 23% (Van Daal 1990).
9% van de mensen van 16 jaar of ouder geeft op het moment van enquêteren (1999)
hulp aan iemand die chronisch ziek of gehandicapt is. Dit is ruim één miljoen Neder-
landers. In een eerdere SCP-publicatie werd het aantal informele hulpverleners in 1991
op 1,3 miljoen mensen geschat, 11% van de 16-plussers (De Boer et al. 1994). Dit
verschil hangt mogelijk samen met een andere vraagstelling: in 1991 werd gevraagd
of men 'geregeld hulp gaf aan mensen die ziek of gehandicapt zijn', en in 1999 of men
'geregeld hulp gaf aan iemand uit de naaste omgeving (familie, vrienden, kennissen)
die door een chronische ziekte of handicap geregeld hulp nodig heeft'. In 1999 werd
met de verwijzing naar het eigen netwerk heel nadrukkelijk vrijwilligerswerk uitgesloten,
terwijl personen die als vrijwilliger hulp bieden aan zieken of gehandicapten in 1991
ook onder de definitie vielen.

Om informele hulp te kunnen geven, moet men uiteraard iemand in de omgeving hebben
die hulp nodig heeft. In tabel 4.2 wordt weergegeven hoeveel mensen zo iemand in
hun netwerk hebben (zie ook tabel 3.1) en welk aandeel van hen daadwerkelijk hulp
geeft.

Tabel 4.2 Omvang van het aanbod van informele hulp onder de mensen die een hulpbehoevend iemand kennen, 
naar type zorgsituatie, 16-plussers, 1999 (in procenten en absolute aantallen (x 1.000); n = 11.349)

hulpbehoevende kennen waarvan hulp geboden
totaal totaal werkenden

% x 1.000 % 1.000 x 1.000

chronische ziekte (op moment enquêteren) 19 2.300 46 1.050 600
tijdelijke ziekte (afgelopen drie jaar) 26 3.100 57 1.800 1.000
sterfgeval (afgelopen drie jaar) 14 1.700 40 660 350

totaal (laatste drie jaar)a 40 4.900 53 2.600 1.500

a Het totaal is minder dan de som van de afzonderlijke situaties, doordat dezelfde mensen in meerdere situaties hulp geven.

Bron: SCP (AVO'99)
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Ongeveer 40% van de respondenten heeft in de drie jaar voorafgaand aan de enquête
een hulpbehoevende in zijn of haar omgeving gehad. Ruim de helft van hen (53%)
heeft hulp verleend. Men geeft vooral hulp aan tijdelijk zieken (57%) en relatief weinig
aan terminale patiënten (40%). Dit komt niet alleen doordat personen vaker een tijdelijk
zieke kennen. Ook de relatie tot de hulpbehoevende is van belang (zie § 4.3).
Bovendien lijkt de verzorging van een tijdelijk zieke minder belastend en makkelijker
in te passen in het dagelijkse leven. De hulp aan terminale patiënten vergt veel meer,
niet iedereen kan of wil dit opbrengen. Bovendien zal niet iedere stervende hulp van
familie of vrienden willen hebben.
Er zijn ongeveer 1,5 miljoen werkenden die in een periode van drie jaar informele
hulp hebben gegeven aan iemand in hun netwerk. Dit betreft een ruwe schatting. In
paragraaf 4.4 wordt aandacht besteed aan de samenhang tussen werk en het verlenen
van informele hulp en wordt nagegaan of werkenden minder vaak informele hulp
geven dan anderen.

In het Zorgverlof 2000-onderzoek zijn alleen personen opgenomen die een hulp-
behoevende in hun omgeving hebben en ófwel werken ófwel tussen 18 en 61 jaar zijn
(zie § 2.3). Tabel 4.3 maakt duidelijk welk aandeel van de potentiële hulpverleners in
dit onderzoek is betrokken.

Tabel 4.3 Aandeel werkenden en niet-werkenden naar leeftijdscategorie van (potentiële) hulpverleners (mensen die
een hulpbehoevend iemand kennen) van 16 jaar of ouder, 1999 (horizontaal gepercenteerd; n = 4.493)

werkend, niet-werkend, niet werkend,
≥16 jaar 18-61 jaar 16-17 of ≥ 62 jaar totaal

kent hulpbehoevende, geeft geen hulp 59 20 20 100
kent hulpbehoevende, geeft hulp 55 28 17 100
kent hulpbehoevende, totaal 57 24 19 100

Bron: SCP (AVO'99)

Werkenden vormen ruim de helft van alle informele helpers. Samen met de niet-
werkenden in dezelfde leeftijdscategorie maken zij ruim 80% uit van de informele
hulpverleners. In paragraaf 4.3 en de volgende hoofdstukken staan (potentiële) hulp-
verleners binnen de potentiële beroepsbevolking centraal. Hiermee blijft bijna 20%
van de informele hulpverleners (vooral ouderen) buiten beeld.

4.3 Kenmerken van de verleende hulp
Voordat in paragraaf 4.4 aan de orde komt wie er informele hulp verlenen, wordt hier
een beeld geschetst van de relatie tussen de hulpgever en de hulpbehoevende. Daarnaast
wordt beschreven welke hulp er wordt geboden en hoeveel uur per week de hulp-
verleners hier gemiddeld aan besteden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de gegevens
uit het Zorgverlof 2000-onderzoek, waardoor de cijfers alleen betrekking hebben op
werkenden (ongeacht de leeftijd) en niet-werkenden tussen 18 en 61 jaar (zie hoofd-
stuk 2). Dit betekent dat, bijvoorbeeld, de relatievorm tussen hulpbehoevende en
hulpgever anders zal zijn wanneer ook ouderen in de analyse zouden worden mee-
genomen.
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Relatie hulpbehoevende-hulpgever
In tabel 4.4 wordt weergegeven welke relatie de hulpgever en de hulpbehoevende
onderling hebben. Hiertoe zijn alleen hulpgevers geselecteerd.

Tabel 4.4 Relatie tussen hulpgever en hulpbehoevende naar type zorgsituatie, 18-61 jarige hulpgevers1, 1997-1999
(verticaal gepercenteerd en aandeel verzorgers in procenten)

waarvan 
centrale

chronischa tijdelijka sterfgevala totaal waarvan verzorger

partner 17 21 5 16 16 98
inwonende anderen 14 9 8 10 47

inwonend kind 4
inwonende ouder 5
inwonende zus of broer 0,8
inwonende grootouder 0,1
inwonende andere relatie 0,7

uitwonende familie eerste graad 40 46 49 45 32
uitwonende ouder 43
uitwonende kind 2

uitwonende familie overig 18 15 26 18 23
uitwonende grootouder 7
uitwonende zus of broer 5
andere uitwonende familierelatie 7

overig 11 9 13 10 28
kennissen, vrienden 7
collega's van het werk 0,3
buren 3

totaal 100 100 100 100 100 42

(n) (261) (436) (172) (869) (869) (869)

a Bij chronisch zieken gaat het om hulp op het moment van enquêteren en bij tijdelijk zieken of stervenden om hulp in de drie
jaar voor de enquête.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek) 

Ongeveer 90% van de hulpverleners in dit onderzoek geeft hulp aan familieleden. Dit
betreft vaak (uit- of inwonende) ouders (48%), maar ook de partner is relatief vaak de
ontvanger van de hulp. Ongeveer een kwart geeft hulp aan huisgenoten (meestal de
partner). Bijna driekwart van de informele hulpverleners geeft hulp aan huisgenoten
of familieleden in de eerste graad.
Aan wie er hulp wordt verleend, hangt ook samen met het type zorgsituatie: hulp aan
stervenden wordt relatief vaak aan uitwonende familieleden gegeven. Bij tijdelijk zieken
is de partner iets vaker de ontvanger van de hulp dan in de andere situaties.
Ruim 40% van de hulpgevers, beschouwt zichzelf als de centrale verzorger (degene
die het meeste hulp geeft). Of iemand de centrale verzorger is, hangt sterk samen met
de relatie: als het een partner betreft die verzorgd wordt, is iemand vrijwel altijd de
centrale verzorger; naarmate iemand verder van de hulpbehoevende afstaat, is men
minder vaak degene die de meeste hulp geeft.
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In tabel 3.11 werd weergegeven welke relatie mensen met een hulpbehoevende heb-
ben (ongeacht of ze hulp geven). Uit vergelijking van deze cijfers met die uit tabel 4.4
kan worden afgeleid dat mensen vaker aan een hulpbehoevende partner helpen dan
iemand die wat verder van ze afstaat. Deze samenhang tussen de relatie en het hulp
verlenen wordt verder verduidelijkt in tabel 4.5.

Tabel 4.5 Mensen die hulp geven, onder 18-61-jarigena die een hulpbehoevende in hun omgeving hebben, 
1997-1999 (in procenten; n varieert per cel)

chronischb tijdelijkb sterfgevalb totaal

partner 100 97 90 97
inwonende anderen 88 67 67 74
uitwonende familie eerste graad 70 75 73 73
uitwonende familie overig 53 62 35 49
overig 69 68 62 67

a Zie eindnoot 1.
b Bij chronisch zieken gaat het om hulp op het moment van enquêteren en bij tijdelijk zieken of stervenden om hulp in de drie

jaar voor de enquête.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek) 

Of mensen hulp geven, hangt sterk samen met de relatie die mensen met de hulp-
behoevende persoon hebben. Als de hulpbehoevende de partner is, geeft iemand vrij-
wel altijd hulp. Ook andere huisgenoten en familieleden in de eerste graad worden
vaak geholpen (circa 75%). Aan verdere familieleden of niet-familieleden (vrienden,
buren) geeft men minder vaak hulp. Dit verklaart ook waarom relatief weinig hulp
gegeven wordt aan stervenden (tabel 4.2): vaak betreft dit mensen die wat verder van
de potentiële hulpverlener afstaan.

Intensiteit van de hulp
Aan de respondenten van het Zorgverlof 2000-onderzoek is gevraagd hoeveel uren
hulp zij geven. Dit loopt uiteen van gemiddeld één uur per week (bij 4% van de hulp-
gevers) tot 168 uren (7x24 uur) per week (2%). Wanneer mensen zeggen dat zij 7x24
uur hulp geven, dan lijken zij daarmee vooral te willen aangeven dat zij continu met
deze zorg bezig zijn of permanent beschikbaar (moeten) zijn. Omdat mensen echter
ook moeten slapen en zichzelf moeten verzorgen, is in de analyses een maximum van
112 uur per week (7x16 uur) gesteld.
In tabel 4.6 is te zien hoeveel uur informele hulp mensen geven. Dit hoeft niet over-
een te komen met het aantal uren hulp dat hulpbehoevenden krijgen. Immers, men
kan van verschillende (informele) hulpverleners hulp krijgen. In hoofdstuk 6 wordt
aandacht besteed aan het totale hulppakket.
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Tabel 4.6 Aard en omvang van de verleende hulp naar type zorgsituatie, 18-61-jarigena, 1997-1999 
(in gemiddeld aantal uren per week en verticaal gepercenteerd)

wel niet
sterf- centrale centrale

chronischb tijdelijkb gevalb totaal sign.c verzorger verzorger

aantal uren hulp 
(in gemiddeld aantal uur) 16,1 17,8 21,6 18,1 n.s. 26,8 11,6

aantal uren hulp (%) sign.
1-4 uur 36 23 24 27 15 33
5-8 uur 23 22 18 22 15 27
9-16 uur 20 25 21 23 25 21
≥17 uur 22 30 37 29 45 17

(n) (244) (412) (171) (826) (352) (474)

a Zie eindnoot 1.
b Bij chronisch zieken gaat het om hulp op het moment van enquêteren en bij een tijdelijk zieke of stervende om hulp in de 

drie jaar voor de enquête.
c sign is een significant verschil (p < 0,05) tussen de drie typen zorgsituaties; n.s. = niet significant.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Gemiddeld geven de informele hulpverleners in dit onderzoek ruim achttien uur hulp
per week.2 Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door het maximum aantal uren. Aan
dit exacte aantal moet dan ook niet heel veel waarde worden gehecht: het gaat hier
meer om een indicatie van de omvang van de geboden hulp en om een vergelijking
tussen subgroepen. In paragraaf 4.4 wordt nagegaan wat de determinanten zijn van de
intensiteit van de geboden hulp.
Aan terminale patiënten lijken mensen gemiddeld meer uren zorg te geven dan aan
langdurig of tijdelijk zieken. Deze verschillen zijn niet significant. Later, in tabel 4.14
(waarin ook rekening wordt gehouden met andere kenmerken), zal blijken dat mensen
inderdaad meer hulp geven aan stervenden. In de verdeling van het aantal uren is 
duidelijk te zien dat informele hulpgevers aan stervenden veel vaker meer dan zestien
uur informele hulp geven dan aan chronisch of tijdelijk zieken. Aan chronisch zieken
wordt relatief vaak een tot vier uur hulp per week gegeven. Nogmaals, dit hoeft niet
te betekenen dat chronisch zieken ook minder zorg krijgen: zij kunnen immers ook
van andere hulpverleners zorg ontvangen (zie ook § 4.6).
Centrale verzorgers geven gemiddeld ruim twee keer zoveel uur hulp als mensen die
wel hulp geven, maar niet als centrale verzorger (respectievelijk 26 en 12 uur). Dit
komt vooral doordat zij vaak meer dan zestien uur per week hulp geven.

Type hulp
In paragraaf 2.1.3 is aangegeven dat dit onderzoek drie vormen van hulp onderscheidt:
huishoudelijke hulp, hulp bij de persoonlijke verzorging en psychosociale begeleiding.
In tabel 4.7 staat weergegeven welke hulp wordt verleend.
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Tabel 4.7 Type informele hulp naar type zorgsituatie, 18-61-jarigena, 1997-1999 (in procenten)

chronischb tijdelijkb sterfgevalb sign.c totaald

huishoudelijke hulp 79 78 59 sign. 74
persoonlijke verzorging 41 51 70 sign. 52
psychosociale begeleiding 53 50 63 sign. 53

(n) (247) (410) (176) (833)

a Zie eindnoot 1.
b Bij chronisch zieken gaat het om hulp op het moment van enquêteren en bij een tijdelijk zieke of stervende om hulp in de drie

jaar voor de enquête.
c Sign. is een significant verschil (p < 0,05) tussen de drie typen zorgsituaties.
d Doordat mensen verschillende typen hulp kunnen bieden, tellen de percentages op tot meer dan 100.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek) 

De meeste hulp betreft huishoudelijke hulp. Dit geldt zowel voor het totaal als voor
de hulp aan mensen die chronisch of tijdelijk ziek zijn. Bij stervenden wordt vaker
hulp bij de persoonlijke verzorging en psychosociale begeleiding geboden dan bij de
anderen.

Uit tabel 4.7 valt al af te leiden dat veel mensen meerdere typen hulp geven. Tabel 4.8
geeft meer inzicht in de verschillende combinaties.

Tabel 4.8 Aard en omvang van de verleende informele hulp naar type zorgsituatie, 18-61-jarigena, 1997-1999 
(verticaal gepercenteerd met subtotalen tussen haakjes en in gemiddeld aantal uren per week)

type hulp (%)
gem. aantal

chronischb tijdelijkb sterfgevalb totaal uren hulp

1 type hulp (46) (42) (39) (43) (12,6)
huishoudelijke hulp 33 25 7 24 9,7
persoonlijke verzorging 5 7 20 9 23,5
psychosociale begeleiding 8 10 12 10 10,3

2 typen hulp (36) (38) (30) (35) (18,4)
huishoudelijke hulp + persoonlijke verzorging 10 18 10 14 21,1
huishoudelijke hulp + psychosociale begeleiding 17 14 11 14 13,7
persoonlijke verzorging + psychosociale begeleiding 9 5 9 7 22,7

3 typen hulp (huishoudelijke hulp + persoonlijke 
verzorging + psychosociale begeleiding) 18 20 31 22 27,9

(n) (247) (410) (176) (833) (803)

a Zie eindnoot 1.
b Bij chronisch zieken gaat het om hulp op het moment van enquêteren en bij een tijdelijk zieke of stervende om hulp in de drie

jaar voor de enquête.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)
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Meer dan de helft van de informele hulpverleners (57%) geeft meerdere vormen van
hulp (zie kolom 'totaal'). Combinaties komen vaker voor bij sterfgevallen (61%) dan
bij chronisch zieken (54%); tijdelijk zieken nemen een tussenpositie in (58%). Dit
hangt ook samen met het type hulp dat wordt gegeven: vooral persoonlijke verzorging
en psychosociale begeleiding worden vaak gecombineerd met een andere vorm van
hulp (vaak huishoudelijke hulp). Wanneer slechts één vorm van hulp wordt geboden,
is dit meestal huishoudelijke hulp. Dit komt vooral voor bij chronisch zieken. De ver-
schillen tussen chronisch en tijdelijk zieken zijn klein. Bij sterfgevallen wordt relatief
vaak alleen persoonlijke verzorging geboden.
Het gemiddelde aantal uren blijkt niet alleen door het aantal typen hulp te worden
bepaald, maar ook door het soort hulp. De hulp bij de persoonlijke verzorging is de
meest intensieve vorm; psychosociale begeleiding kost gemiddeld meer uren dan
huishoudelijke hulp. Overigens komen sommige combinaties maar weinig voor, zodat
de gegevens soms op kleine aantallen respondenten zijn gebaseerd.3 De cijfers geven
in die gevallen geen betrouwbaar beeld van het exacte aantal uren hulp, maar dienen
om subgroepen te vergelijken.

4.4 Kenmerken die samenhangen met het geven van informele hulp
In deze paragraaf wordt nagegaan welke samenhang er is tussen diverse kenmerken
van potentiële hulpgevers en het al dan niet geven van informele hulp. Op die manier
ontstaat inzicht in de determinanten van de informele hulpverlening. Deze determinanten
worden onderscheiden in sociaal-demografische (leeftijd, geslacht, huishoudensvorm),
sociaal-economische (arbeidsmarktpositie, opleidingsniveau, nettohuishoudensinkomen)
en gezondheidskenmerken (lichamelijke beperkingen).
Eerst wordt, in paragraaf 4.4.1, de (voornamelijk Nederlandse) literatuur besproken.
In ander onderzoek is vaak niet nagegaan of mensen een hulpbehoevende kennen. Ook
wordt er zelden onderscheid gemaakt tussen hulp aan chronisch zieken, tijdelijk zieken
of stervenden. In de paragrafen 4.4.2 en 4.4.3 worden deze kenmerken wel meegenomen
als, op basis van het AVO'99, de samenhang tussen allerlei kenmerken van potentiële
hulpgevers en het geven van informele hulp empirisch wordt onderzocht.

4.4.1 Literatuur
Met informele hulp wordt in de literatuur over het algemeen gedoeld op 'geregeld
hulp geven aan zieken of gehandicapten'.

Sociaal-demografische factoren
Informele hulp wordt vooral door vrouwen geboden (Van Daal 1990; De Boer et al.
1994; Bauld et al. 2000). Niet alleen geven zij vaker hulp, maar zij doen dit ook meer
uren per week (Kwekkeboom 1990). De meeste informele hulpverleners zijn tussen
35 en 65 jaar oud (Van Daal 1990; De Boer et al. 1994; Bauld et al. 2000). Vanaf 55
jaar zijn er minder verschillen tussen mannen en vrouwen, doordat oudere vrouwen
minder vaak hulp verlenen dan jongere (De Klerk en Timmermans 1999). Het al dan
niet bieden van informele hulp houdt geen verband met burgerlijke staat of huishoudens-
vorm. Ook zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen uit de sandwichgeneratie (vrouwen
met inwonende kinderen die hulp geven aan ouders of schoonouders) minder vaak
hulp aan hun (schoon)ouders geven dan anderen (Dautzenberg et al. 1996). 
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Gemeentegrootte, stedelijkheidsgraad of regio zijn evenmin van invloed op het verlenen
van informele hulp (Van Daal 1990; Humbert en Van den Dungen 1994). Mensen met
een zeer uitgesproken geloofsovertuiging bieden vaker informele hulp dan anderen
(Van Daal 1990). Het geven van informele hulp hangt niet zozeer samen met het geloof
dat iemand aanhangt, maar meer met de kerkgang: mensen die vaker naar de kerk gaan,
maken een grotere kans om informele hulp te geven (Dekker 1999; De Hart 1999). Dit
komt doordat zowel kerkgang als het geven van informele hulp tekenen van sociale
cohesie zijn. Ook personen met een uitgesproken politieke voorkeur geven vaker
informele hulp (Van Daal 1990). Over de relatie tussen etniciteit en het verlenen van
informele hulp is nauwelijks iets bekend (Humbert en Van den Dungen 1994).

De Boer en Mootz (1996) wijzen erop dat sociaal-demografische kenmerken van de
hulpgevers nauwelijks het aanbod van informele hulp bepalen. Of mensen hulp bieden
hangt vooral samen met het feit of zij een hulpbehoevend iemand kennen, de relatie
die zij hebben met de hulpbehoevende, en de motivatie van de helpers. Sociaal-demo-
grafische kenmerken bieden alleen inzicht in de globale voorwaarden voor het verlenen
van informele hulp.

Sociaal-economische factoren
Verschillen in opleidingsniveau leiden niet tot verschillen in informele hulpverlening
(Van Daal 1990; Humbert en Van den Dungen 1994; De Klerk en Timmermans 1999).
De relatie tussen inkomen en het verlenen van informele hulp is onduidelijk: uit het
onderzoek van Van Daal blijkt dat mensen met een hoger welstandsniveau vaker
informele hulp bieden. Bij ouderen geldt echter dat degenen met de hoogste inkomens
het minst vaak hulp verlenen (De Klerk en Timmermans 1999).
In het algemeen geldt dat mensen zonder betaald werk vaker informele hulp bieden
dan mensen met betaalde arbeid (Humbert en Van den Dungen 1994; Dautzenberg et
al. 2000). Sommige onderzoekers vinden deze verschillen vooral bij vrouwen (Van
Daal 1990; Dykstra 1997), andere juist bij mannen (Askham et al. 1992). De Boer et
al. (1994) vinden echter dat de verschillen tussen werkers en niet-werkers zeer klein
en niet significant zijn, ook niet als onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en
vrouwen, en fulltime werkenden en mensen in een deeltijdbaan. In ander onderzoek
blijken mensen die fulltime werken, in vergelijking tot mensen die niet werken, wel
minder uren hulp per week te geven (Boaz 1996). Ook de Wetenschappelijke raad
voor het regeringsbeleid stelt in zijn rapport Doorgroei van arbeidsparticipatie dat
niet-werkenden en werkenden met een kleine deeltijdbaan (< 12 uur) vaak meer uur
mantelzorg leveren dan werkenden (WRR 2000). 
Nog meer dan al of niet betaald werken, lijkt de (objectieve) tijdsdruk van belang
voor het wel of niet verlenen van hulp: onder de mensen die 55 uur of meer per week
besteden aan arbeid, onderwijs en/of huishouden, zijn hulpverleners ondervertegen-
woordigd (De Boer et al. 1994).
In een aantal van deze hiervoor aangehaalde onderzoeken is bij het bestuderen van de
relatie tussen werk en het geven van informele hulp geen rekening gehouden met
andere kenmerken – zoals het feit dat vooral vrouwen zorgen en vooral vrouwen kleine
deeltijdbanen hebben.
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Overige factoren
Wanneer ouderen ernstige gezondheidsbelemmeringen ervaren, vermindert de kans op
het bieden van hulp aan anderen (De Klerk en Timmermans 1999). Ook reisafstand
speelt een rol: als de reisafstand groter is, neemt de kans op het verlenen van informele
hulp af (Tjadens en Woldringh 1991; De Klerk en Timmermans 1999).

4.4.2 Samenhang met afzonderlijke kenmerken (bivariate analyses)
Welke groepen mensen meer of minder vaak hulp verlenen, is het onderwerp van deze
paragraaf. De samenhang tussen het verlenen van informele hulp en leeftijd, geslacht
of deelname aan de arbeidsmarkt wordt geschetst zonder dat rekening wordt gehouden
met de invloed van andere kenmerken (bivariate analyses). Omdat sommige kenmerken
onderling samenhangen, volgt (in § 4.4.3) een multivariate analyse, waarin de samen-
hang van één kenmerk met het verlenen van informele hulp wordt bekeken, terwijl er
wordt gecorrigeerd voor de overige factoren.

Sociaal-demografische kenmerken
Tabel 4.9 handelt over de samenhang tussen leeftijd en het verlenen van informele
hulp in de drie verschillende typen zorgsituaties.
Mensen kunnen alleen informele hulp verlenen, als zij iemand kennen die hulp nodig
heeft. Daarom worden de gegevens niet alleen gepresenteerd voor de gehele bevolking,
maar ook voor degenen die een hulpbehoevende in hun omgeving (gehad) hebben.

Tabel 4.9 Informele hulpverleners naar type zorgsituatie, leeftijdscategorie, binnen de gehele bevolking (16-plussers)
en onder de mensen die een hulpbehoevende in hun omgeving (gehad) hebben, 1999 (in procenten)

selectie: met 
binnen gehele bevolking hulpbehoevende in de omgeving

chro- tijde- sterf- chro- tijde- sterf-
nischa lijka gevala totaala nischa lijka gevala totaala

leeftijdscategorie sign. sign. sign. sign. sign. sign. sign. sign.
16-24 jaar 7 13 3 17 37 49 24 44
25-34 jaar 7 13 4 18 40 54 26 47
35-44 jaar 9 17 6 24 47 61 49 58
45-54 jaar 11 19 8 26 52 65 52 61
55-64 jaar 11 16 7 24 57 61 45 60
≥ 65 jaar 7 11 6 18 40 52 38 49

totaal 9 15 6 21 46 57 40 53

(n) (11.349) (11.346) (11.261) (11.207) (2.115) (2.937) (1.563) (4.493)

a Bij chronisch zieken gaat het om hulp op het moment van enquêteren en bij een tijdelijk zieke of stervende om hulp in de drie
jaar voor de enquête.

sign.= significant verschil (p < 0,05); n.s. = niet significant.

Bron: SCP (AVO'99)
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Vooral personen tussen 35 en 64 jaar verlenen informele hulp. Dit geldt zowel voor
het totaal aan informele hulp als voor de drie onderscheiden situaties. Dit leeftijds-
patroon komt overeen met de gegevens uit de literatuur.
Uiteraard is het aandeel dat informele hulp biedt, veel hoger onder mensen die een
hulpbehoevende kennen. Maar de samenhang tussen het bieden van hulp en leeftijd is
in deze specifieke groep niet anders dan in de totale bevolking; wel zijn de verschillen
tussen de leeftijdsgroepen iets kleiner wanneer personen worden geselecteerd die een
hulpbehoevende kennen. Met andere woorden: dat 35-64-jarigen vaker informele hulp
geven dan anderen, komt gedeeltelijk doordat zij vaker een hulpbehoevende kennen
(zie tabel 3.6). Een andere verklaring is de relatie die 35-64-jarigen met de hulp-
behoevende hebben: dit zal vaak een ouder zijn. Bij jongvolwassenen zal de hulp-
behoevende relatief vaak een grootouder zijn en bij 65-plussers een vriend of broer of
zus. Uit tabel 4.5 bleek dat men minder vaak hulp geeft als de hulpbehoevende in
sociaal opzicht verder van de helper af staat.
In tabel 4.10 worden op dezelfde wijze gegevens over het verlenen van informele
hulp gepresenteerd, maar nu met een onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Tabel 4.10 Informele hulpverleners naar type zorgsituatie en geslacht, binnen de gehele bevolking (16-plussers) 
en onder mensen met een hulpbehoevende in hun omgeving, 1999 (in procenten en indices)

selectie: met 
binnen gehele bevolking hulpbehoevende in de omgeving

chro- tijde- sterf- chro- tijde- sterf-
nischa lijka gevala totaala nischa lijka gevala totaala

geslacht sign. sign. sign. sign. sign. sign. sign. sign.
mannen 7 12 5 18 41 51 34 47
vrouwen 10 18 7 25 50 63 45 59

totaal 9 15 6 21 46 57 40 53

verhouding mannen (=100) 
en vrouwen 143 150 140 139 122 124 132 126

(n) (11.349) (11.346) (11.261) (11.207) (2.115) (2.937) (1.563) (4.493)

a Bij chronisch zieken gaat het om hulp op het moment van enquêteren en bij een tijdelijk zieke of stervende om hulp in de drie
jaar voor de enquête.

sign.= significant verschil (p < 0,05).

Bron: SCP (AVO'99)

Uit de literatuur blijkt dat vrouwen relatief vaak informele hulp geven. Eind jaren
negentig van de vorige eeuw geven vrouwen nog steeds vaker hulp dan mannen (resp.
25% en 18%). Deze verschillen gelden zowel voor het totaal aan informele hulp, als
voor de drie typen zorgsituaties afzonderlijk. De verschillen zijn het grootst bij de
hulp aan tijdelijk zieken. Dit is voor een deel te verklaren doordat mannen minder
vaak aangeven dat zij een tijdelijk zieke kennen, dan vrouwen (zie ook tabel 3.6).
Wanneer rekening wordt gehouden met het feit of men een hulpbehoevende in de
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omgeving heeft (gehad), dan zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen minder
groot: mannen geven óók minder vaak hulp omdat zij minder vaak een hulpbehoevend
iemand kennen (zie tabel 3.6). Dan nog blijven er aanzienlijke verschillen in het hulp-
gedrag van mannen en vrouwen bestaan. Over het algemeen wordt aangenomen dat
dit komt doordat vrouwen vaker dan mannen wordt (aan)geleerd te zorgen (zie bv. De
Boer et al. 1994 en hoofdstuk 5). Paragraaf 4.5 verschaft meer gegevens over de redenen
waarom mensen geen hulp bieden.

Sociaal-economische kenmerken
Een centrale gedachte achter een eventuele invoering van betaald langdurig zorgverlof
is dat mensen die werken, niet goed in staat zijn om werk en zorg te combineren.
Tabel 4.11 laat zien of deze gedachte gegrond is.

Tabel 4.11 Informele hulpverleners naar typen zorgsituatie en deelname aan de arbeidsmarkt, binnen de gehele
bevolking (16-61-jarigen) en onder de mensen met een hulpbehoevende in hun omgeving (16-61-jarigen), 1999 
(in procenten en gemiddeld aantal uren hulp per week)

selectie: met gem.
binnen gehele bevolking hulpbehoevende in de omgeving aantal

chro- tijde- sterf- chro- tijde- sterf- uren 
nischa lijka gevala totaala nischa lijka gevala totaala hulpb

arbeidsmarktdeelname sign. sign. sign. sign. sign. sign. sign. sign.

geen werk 10 17 6 24 53 64 47 60 14,2
parttime werk (1-32 uur) 10 19 6 26 48 62 43 57 11,7
fulltime werk (≥ 33 uur) 7 13 5 19 41 52 34 48 10,5

(n) (8.472) (8.483) (8.442) (8.410) (1.762) (2.435) (1.216) (3.696) (1.182)

a Bij chronisch zieken gaat het om hulp op het moment van enquêteren en bij een tijdelijk zieke of stervende om hulp in de drie
jaar voor de enquête.
sign.= significant verschil (p < 0,05).

b Dit betreft het gemiddelde aantal uren inclusief de niet-helpenden. Wanneer alleen naar de helpenden wordt gekeken, zijn de
verschillend tussen niet-werkenden en werkenden iets groter.

Bron: a SCP (AVO'99); b SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Fulltime werkenden blijken inderdaad minder vaak te helpen dan de degenen die part-
time werken of geen werk hebben. Dit verschil geldt zowel voor het totaal aan infor-
mele hulp als voor de drie hier onderscheiden typen zorgsituaties.
Wanneer we alleen kijken naar de mensen die een hulpbehoevend iemand kennen
(middelste deel van de tabel), dan is daar ongeveer hetzelfde verschil tussen mensen
die fulltime werken, en niet-werkenden te zien. Dat fulltimers minder vaak een hulp-
behoevend iemand kennen dan anderen (zie tabel 3.8), is dus niet de reden dat zij
minder vaak hulp geven.
Uit het Zorgverlof-2000-bestand is te achterhalen hoeveel uur informele hulp mensen
gemiddeld geven. Het blijkt dat niet-werkenden gemiddeld meer uur hulp geven dan
werkenden. Fulltime of parttime werken maakt voor het gemiddelde aantal uren hulp
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nauwelijks verschil.4 Later (tabel 4.13) zal blijken dat dit verschil in het aantal uren
hulp tussen werkenden en niet-werkenden wegvalt, als ook rekening wordt gehouden
met andere kenmerken.

De gevonden samenhang tussen arbeidsparticipatie en het verlenen van informele hulp
kan ook verband houden met het geslacht: wellicht geven parttimers vaker informele
hulp omdat een meerderheid van hen vrouw is en vrouwen vaker hulp verlenen dan
mannen. Tabel 4.12, waarin dezelfde gegevens worden uitgesplitst naar mannen en
vrouwen, kan hier meer helderheid over geven.

Tabel 4.12 Informele hulpverleners naar type zorgsituatie, deelname aan de arbeidsmarkt en geslacht, 16-61-jarigen,
1999 (in procenten)

chronischa tijdelijka sterfgevala totaala

mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen

arbeidsmarktdeelname n.s. sign. n.s. sign. n.s. sign. n.s. sign.
geen werk 7 12 13 20 4 8 18 28
parttime werk (1-32 uur) 8 11 13 20 3 7 18 29
fulltime werk (≥ 33 uur) 7 7 12 17 4 5 17 22

totaal 8 11 12 19 4 7 18 25

(n) (4.628) (4.522) (4.635) (4.525) (4.611) (4.498) (4.592) (4.480)

a Bij chronisch zieken gaat het om hulp op het moment van enquêteren en bij een tijdelijk zieke of stervende om hulp in de drie
jaar voor de enquête.

sign. = significant verschil (p < 0,05); n.s. = niet significant.

Bron: SCP (AVO'99)

Uit tabel 4.12 blijkt duidelijk dat de significante samenhang tussen fulltime deelname
aan de arbeidsmarkt en het al dan niet verlenen van informele hulp alleen geldt voor
vrouwen: vrouwen die fulltime werken, verlenen minder vaak informele hulp dan
vrouwen die parttime werken of niet werken. Tussen deze laatste groepen zijn geen
verschillen. De verschillen tussen fulltime werkende en andere vrouwen gelden voor
alle drie typen van zorgsituaties. Ook nu blijkt echter niet duidelijk of fulltime werkende
vrouwen minder vaak hulp verlenen omdat zij werken of omdat dit een specifieke
groep vrouwen betreft. Zo zijn fulltime werkende vrouwen over het algemeen wat
jonger en uit tabel 4.9 is gebleken dat jongvolwassenen minder vaak hulp geven dan
35-plussers. Hierna volgt een multivariate analyse, waarin onder meer wordt nagegaan
of fulltime werkende vrouwen minder vaak hulp geven als rekening wordt gehouden
met andere kenmerken.

4.4.3 Samenhang met alle kenmerken samen (multivariate analyses)
In het voorgaande is de samenhang tussen het geven van informele hulp en uiteen-
lopende kenmerken van de hulpgever bestudeerd, zonder dat er rekening is gehouden
met de onderlinge samenhang tussen deze kenmerken. In deze paragraaf worden
enkele multivariate analyses gepresenteerd. Eerst worden de kenmerken die samen-
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hangen met het al dan niet geven van hulp, bekeken en vervolgens kenmerken die
samenhangen met het aantal uren verleende hulp. Hierbij worden zoveel mogelijk 
factoren die in de literatuur worden genoemd, in het onderzoek betrokken.5 Anders
dan in de vorige subparagrafen wordt nu alleen de potentiële beroepsbevolking in ogen-
schouw genomen, waarin een selectie is gemaakt van mensen die een hulpbehoevend
iemand kennen. Dit is immers een noodzakelijke voorwaarde om hulp te geven.6 Er
wordt gebruikgemaakt van het Zorgverlof-2000-bestand, omdat dit ook kenmerken
van de hulpbehoevende en de relatie tussen hulpgever en hulpbehoevende bevat.

In tabel 4.13 wordt de invloed van de afzonderlijke kenmerken op het al dan niet
geven van informele hulp nagegaan, waarbij rekening wordt gehouden met de invloed
van andere kenmerken. Hierbij wordt een aantal gegevens weergegeven. Eerst worden
zogeheten odds ratio's (relatieve kansverhoudingen) gepresenteerd. Een odds ratio
groter dan 1 wil zeggen dat de betrokken categorie een grotere kans heeft om informele
hulp te verlenen dan de referentiecategorie7 (die odds ratio 1 heeft) en een odds ratio
tussen 0 en 1 wil zeggen dat de betrokken categorie een kleinere kans heeft. Wanneer
de gegevens tussen haakjes staan, wil dat zeggen dat de gegevens niet significant
afwijken van de referentiecategorie (p < 0,05). De R (partiële correlatie) geeft het
relatieve belang van een kenmerk aan: hoe meer de R van 0 afwijkt, hoe belangrijker
dit kenmerk is voor de kans dat iemand al dan niet informele hulp verleent.

Leeftijd en geslacht blijken binnen de groep 18-61-jarigen de enige kenmerken van de
hulpgever te zijn, die samenhangen met het geven van hulp. Hier is het eerder gesigna-
leerde patroon te herkennen: 45-plussers en vrouwen geven vaker hulp dan degenen
die jonger zijn dan 45 jaar, en mannen. Deze bevindingen komen overeen met die in
de literatuur. Vaak wordt dit verklaard met de redenering dat vooral vrouwen is
(aan)geleerd te zorgen.
Huishoudensvorm noch opleidingsniveau dragen bij aan de verklaring van het al dan
niet geven van informele hulp. Ook in de literatuur werden geen aanwijzingen gevonden
voor een samenhang tussen deze kenmerken en het bieden van informele hulp.

De deelname aan de arbeidsmarkt heeft, wanneer rekening wordt gehouden met andere
kenmerken, geen invloed op de kans dat iemand informele hulp geeft. Mensen die
fulltime werken, lijken minder vaak hulp te geven dan anderen, maar dit verschil is
niet significant.8 Eerder, toen de samenhang tussen werken en informele hulp verlenen
bivariaat werd bekeken, was er wél een verband te zien. Dat dit verband nu wegvalt,
wijst erop dat niet zozeer het wel of niet fulltime werken bepaalt of iemand zorg ver-
leent, maar andere factoren, zoals leeftijd en geslacht: met name jonge vrouwen werken
vaak fulltime en deze vrouwen bieden minder vaak hulp dan oudere vrouwen, die
vaker parttime werken.
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Tabel 4.13 Geven van informele hulp naar een aantal achtergrondkenmerken, selectie 18-61-jarigena die een 

hulpbehoevend iemand in de omgeving hebben, 1999 (in odds ratio's en R)b

odds ratio's R

leeftijdscategorie 0,14
16-34 jaar (referentiecategorie) 1
35-44 jaar 1,74
≥ 45 jaar 2,78

geslacht 0,14
mannen (referentiecategorie) 1
vrouwen 2,51

arbeidsmarktpositie 0,02
niet werkend (referentiecategorie) 1
parttime (1-32 uur) werkend (1,25)
fulltime (≥ 33 uur) werkend (0,81)

relatie respondent-hulpbehoevende 0,18
partner (referentiecategorie) 1
eerstegraads familieleden 0,11
overig 0,06

reistijd 0,08
0-10 minuten reistijd (referentiecategorie) 1
> 10 minuten reistijd 0,62

type zorgsituatie 0,06
chronisch (referentiecategorie) 1
tijdelijk (1,00)
sterfgeval 0,61

R2 (Nagelkerke) (in %) 22
(n) (1.176)

a Zie eindnoot 1.
b Er is ook gecorrigeerd voor het effect van huishoudensvorm, opleidingsniveau, nettohuishoudensinkomen en lichamelijke beper-

kingen van de hulpgever, maar deze effecten waren niet significant (p < 0,05).

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

In tabel 4.12 bleek dat de samenhang tussen fulltime werken en het verlenen van
informele hulp alleen gold voor vrouwen. Uit een multivariate analyse waarin
geslacht als interactieterm is opgenomen (niet weergeven in een tabel), blijkt ook bij
vrouwen dit verschil tussen fulltimers en mensen die niet of parttime werken, niet 
langer significant te zijn, wanneer rekening wordt gehouden met andere kenmerken,
zoals leeftijd.

Eerder was te zien dat mensen véél vaker hulp aan hun partner bieden dan aan andere
hulpbehoevenden. Nu rekening is gehouden met andere kenmerken, is dit nog steeds
het geval. 

Als de reisafstand tussen hulpgever en hulpbehoevende tien minuten of meer is, dan
wordt er minder vaak hulp gegeven dan als zij bij elkaar in de buurt wonen.
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Ook het type zorgsituatie bepaalt of mensen wel of geen hulp geven. Bij sterfgevallen
wordt minder vaak geholpen dan bij andere, ook als wordt gecontroleerd voor de relatie
tussen hulpbehoevende en hulpgever. Bij sterfgevallen zal het vaak om heel specifieke
en intensieve hulp gaan. Niet iedereen is in staat en bereid om deze hulp te geven.
Bovendien zal er bij stervenden vaak professionele zorg aanwezig zijn en zal niet
iedere stervende hulp van familie of vrienden willen hebben.
Eerder (tabel 4.2) was te zien dat tijdelijk zieken vaker hulp kregen dan chronisch zieken.
Dit verschil valt weg nu rekening wordt gehouden met andere kenmerken, zoals de
relatie tussen de hulpbehoevende en de hulpgever en de reisafstand tussen deze twee.
Tijdelijk zieken worden blijkbaar vooral veel geholpen omdat ze in meerdere opzichten
dichtbij zijn.

Langdurig betaald zorgverlof zal alleen van toepassing zijn op de werkende bevolking.
Uit nadere analyses (niet apart weergegeven in een tabel) blijkt dat alle samenhangen
die in tabel 4.13 zijn weergegeven, ook gelden voor de werkenden.
Bij de werkenden is nagegaan of een aantal werkkenmerken – al dan niet hebben van
een leidinggevende functie, bedrijfstak, beroepsgroep, het hebben van (on)regelmatig
werk en de mate van zeggenschap over werkdagen/- tijden – bijdraagt aan het al dan
niet geven van informele hulp (niet weergegeven in tabel). Slechts één kenmerk bleek
van belang: mensen in medische en verzorgende beroepen geven iets vaker hulp dan
andere. Hierbij is de hulp die mensen geven vanwege hun beroep, nadrukkelijk niet
als informele hulp opgevat. De andere arbeidskenmerken vertonen geen samenhang
met het geven van informele hulp.

Er is ook nagegaan in hoeverre kenmerken van de hulpbehoevende van invloed zijn
op de beslissing om al dan niet hulp te geven. Het belangrijkste kenmerk in dit ver-
band is de relatie met de hulpbehoevende (tabel 4.13). Of die persoon dan lichte of
ernstige lichamelijke beperkingen heeft, en of er sprake is van een begeleidingsbehoefte
of van mensen die niet alleen kunnen zijn, is niet van belang. Overigens bleek al eerder
dat het in het zorgverlofonderzoek om een groep gaat met een relatief zware hulp-
behoefte (tabel 3.4). Ook allerlei sociaal-demografische en sociaal-economische ken-
merken (leeftijd, geslacht, huishoudensvorm en opleidingsniveau) van de hulpbehoe-
vende hangen niet samen met het geven van informele hulp (hetgeen niet hetzelfde is
als het krijgen van hulp).9

Samenvattend is voor mensen die een hulpbehoevende kennen, de relatie tussen hulp-
gever en hulpbehoevende belangrijk voor de keuze om al dan niet informele hulp te
geven. Leeftijd en geslacht zijn de belangrijkste kenmerken van de hulpgever, die
samenhangen met het geven van informele hulp. Of iemand werkt en het type werk
dat iemand doet, is niet van invloed op het geven van informele hulp. Ook kenmerken
van de hulpbehoevende spelen geen rol.

Mogelijk hangen kenmerken van de hulpbehoevende wel samen met het aantal uren
informele hulp, dat mensen geven. Om dit na te gaan is een tobitanalyse uitgevoerd
(zie tabel 4.14).10 Deze is op te vatten als een regressieanalyse, maar houdt rekening
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met de kans dat iemand hulp verleent (en corrigeert zo als het ware voor het feit dat
veel mensen nul uren hulp geven).

De cijfers in de tabel kunnen als volgt worden geïnterpreteerd: als een coëfficiënt (b)
bij een bepaalde bevolkingsgroep groter dan 0 is, betekent dit dat deze groep een 
grotere belangstelling heeft voor zorgverlof dan de referentiecategorie. Tussen haakjes
staan de standaardfouten.11 Die geven aan hoe groot de foutenmarge is bij de gevonden
relatie.12 In de laatste kolom is vermeld of de coëfficiënt significant van nul (de 
referentiecategorie) verschilt. 

Tabel 4.14 Aantal uur informele hulp naar een aantal achtergrondkenmerken, selectie werkende 18-61-jarigena die

een hulpbehoevend iemand in de omgeving hebben, 1999 (in b en (s.e.); n = 798)b

b (s.e.) sign.

huishoudensvorm eenpersoons (referentiecategorie)
geen kind jonger dan 12 jaar –9,7 (3,5) sign.
met kind jonger dan 12 jaar –7,8 (2,9) sign.

arbeidsmarktpositie parttime (1–32 uur) werkend (referentiecategorie)
fulltime (≥ 33 uur) werkend –1,0 (2,6) n.s.

relatie respondent-hulpbehoevende partner (referentiecategorie)
eerstegraads familieleden –13,2 (5,6) sign.
overig –20,9 (8,2) sign.

type zorgsituatie chronisch (referentiecategorie)
tijdelijk 2,7 (2,0) n.s.
sterfgeval 8,2 (2,6) sign.

leeftijdscategorie hulpbehoevende 0–39 jaar (referentiecategorie)
40–64 jaar –5,6 (3,9) n.s.
65–79 jaar –11,7 (4,3) sign.
≥ 80 jaar –14,1 (3,9) sign.

begeleidingsbehoefte weinig (referentiecategorie)
matig 6,9 (2,3) sign.
veel 9,4 (2,5) sign.

lambdac 9,3 13,8 n.s.
constante 29,8 5,5 sign.
adjusted R2 (in %) 14

a Zie eindnoot 1.
b Er is ook gecorrigeerd voor het effect van leeftijdscategorie, geslacht en beroepsgroep van de hulpgever en lichamelijke 

beperkingen en behoefte aan toezicht van de hulpbehoevende, maar deze effecten waren niet significant (p < 0,05). Eerder
werden andere in tabel 4.13 opgenomen kenmerken uit de analyse verwijderd als ze niet significant (p < 0,05) bleken.

c De correctieterm (lambda) is opgenomen om te corrigeren voor het feit dat het effect van de determinanten van het aantal uur
alleen bepaald kan worden op een (selecte) steekproef van zorgverleners. De correctieterm is niet significant. Dit betekent dat
de selectie op zorgverleners niet van invloed lijkt te zijn op de determinanten van het aantal uur informele zorg.13

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Samenwonenden geven gemiddeld circa 9 uur per week minder hulp dan degenen die
alleen wonen. Mensen geven niet alleen vaker hulp aan hun partner dan aan anderen
(zie tabel 4.13), maar zij geven hun partner ook intensiever hulp (aan eerstegraads
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familieleden geven mensen gemiddeld 13 uur minder en aan anderen 21 uur minder
dan aan een partner). Als er sprake is van hulp aan een stervende, wordt ongeveer
acht uur meer hulp per week gegeven dan aan chronisch of tijdelijk zieken.
Verder blijkt dat er minder hulp wordt gegeven als de hulpbehoevende een oudere is.
De lichamelijke beperkingen van een hulpbehoevende zijn niet van invloed op het
aantal uren, maar de begeleidingsbehoefte wel: als mensen veel behoefte aan psycho-
sociale begeleiding hebben, dan geven mensen gemiddeld negen uur per week meer
hulp. Kenmerken van de hulpbehoevende blijken dus niet van invloed te zijn op de
beslissing om al dan niet hulp te geven (zie tabel 4.13), maar wel op de intensiteit van
de geboden hulp.
De leeftijd van de hulpgever is niet van invloed op het aantal uren hulp. Ook geven
mannen en vrouwen gemiddeld evenveel hulp (als rekening wordt gehouden met
andere kenmerken). Fulltime werken lijkt geen belemmering te vormen om informele
hulp te geven: parttime en fulltime werkenden geven gemiddeld evenveel hulp. Dit
beeld was ook te zien in tabel 4.11.

4.5 Redenen om (geen) hulp te verlenen
In onderzoek naar de beweegredenen van mensen om informele hulp te verlenen, wordt
steeds benadrukt dat mensen het vanzelfsprekend vinden om te helpen (Tjadens en
Woldringh 1989; Van Daal 1990; Duijnstee 1992; Luijkx 1997). Dit geldt met name
voor het helpen van familieleden: het feit dat er iemand is die hulp nodig heeft, is
genoeg. Hierbij geldt als extra overweging – met name voor degenen die familie 
helpen – dat de geholpene zonder hulp niet meer thuis zou kunnen blijven wonen
(Van Daal 1990). Andere redenen die men noemt, hebben te maken met morele plicht,
een vriendendienst willen verlenen, willen helpen van mensen en veel aan de betrok-
kenen te danken hebben. Dat laatste geldt vooral voor degenen die familieleden helpen.
Mensen die bekenden helpen, hebben ook andere overwegingen, die meer met de hulp-
gever zelf te maken hebben, zoals het willen hebben van een goede tijdsbesteding en
betrokken willen zijn bij de samenleving (Van Daal 1990).
In dit onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van het invoeren van betaald
langdurig zorgverlof is geïnventariseerd wat de redenen zijn voor de respondenten om
in het specifieke geval waarover zij ondervraagd zijn, geen hulp te verlenen (mogelijk
bieden zij wel informele hulp aan andere mensen). Hierdoor wordt onder meer duidelijk
in hoeverre aspecten die met werk te maken hebben, een belemmering vormen om
informele hulp te verlenen.
In tabel 4.15 staat vermeld wat potentiële hulpverleners (mensen met een hulpbehoe-
vende in hun omgeving) aangeven als de (belangrijkste) reden om geen hulp te geven.

Veel respondenten geven aan dat het niet nodig was hulp te bieden, omdat anderen dat
al deden. Zo noemt 56% van de niet-hulpverleners het feit dat er andere informele hulp-
verleners zijn, en 39% dat er professionele krachten zijn, als reden om geen informele
hulp te geven. Voor 60% vormt de aanwezigheid van anderen de belangrijkste reden.
Ook de reisafstand wordt vaak genoemd (24%).
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Tabel 4.15 Redenen waarom mensen met een hulpbehoevende in hun omgeving geen hulp verlenen, 18-61-jarigena,

1997-1999 (verticaal gepercenteerd)b

als reden genoemd als belangrijkste reden
(n = 382) genoemd (n = 387)

er was voldoende hulp van anderen uit het sociale netwerk van de hulpbehoevende 56 37
er was voldoende professionele hulp (van de thuiszorg of van een particuliere hulp) 39 23
degene die hulp nodig had, woonde te ver weg 24 10
ik kon op mijn werk niet gemist worden 20 4
andere zorgtaken (zoals voor kinderen) laten dit niet toe 19 5
ik ben niet zo bedreven in het verzorgen van anderen 15 4
degene die hulp nodig had, wilde me niet lastig vallen 7 1
ik kon het verzorgen emotioneel niet zo goed aan 7 4
mijn gezondheid laat dat niet toe 4 3
ik had niet zo'n goede relatie met degene die hulp nodig had 3 1
ik kende degene die hulp nodig had, daarvoor niet goed genoeg 3 1
mijn werkgever gaf me geen vrij om te helpen 1 0
mijn partner is minder gaan werken/heeft baan opgezegd om te gaan helpen 0 0
andere redenc 8 7

a Zie eindnoot 1.
b Doordat mensen meerdere redenen kunnen opgeven tellen de percentages in de kolom 'als reden genoemd' op tot meer 

dan 100.
c Hier worden onder meer redenen genoemd als 'mijn partner helpt al', 'ik volg een opleiding', 'er is professionele hulp nodig' of

'ik vind het niet nodig'.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Andere redenen die veel worden vermeld, hebben betrekking op de tijdsbesteding:
mensen voelen dat ze niet op het werk kunnen worden gemist, of hebben te veel andere
zorgtaken (beide circa 20%). Mensen ervaren hun werk dus vrij vaak als een van de
redenen om geen hulp te geven. Toch noemt slechts 4% het werk als de belangrijkste
reden. Een werkgever die geen vrij gaf, wordt zelden aangehaald (1%) en nooit als
belangrijkste reden genoemd. Gebrek aan bedrevenheid, eigen gezondheidsproblemen
en een slechte relatie met de hulpbehoevende worden eveneens zelden als reden
genoemd.

Bij de reden om geen hulp te verlenen, is het van belang of men werkt of niet. Immers,
aspecten als 'ik kan op mijn werk niet gemist worden' kunnen alleen door werknemers
worden geuit. In tabel 4.16 wordt daarom onderscheid gemaakt tussen personen die
wel en niet werken.

De redenen om geen hulp te verlenen blijken voor mensen die wel of geen werk hebben,
op een aantal punten te verschillen: vanzelfsprekend geven alleen degenen die werken,
hun baan op als reden. 27% van de werkenden doet dit en daarmee is het de derde
reden die werknemers noemen. Echter, ook van de werkenden is de baan slechts voor
5% de belangrijkste reden om geen informele hulp te verlenen; ook voor hen is dat
vooral de aanwezigheid van andere hulpverleners. Hier zou sprake kunnen zijn van
een selectieproces: mogelijk liet het werk helpen niet toe en zijn daarom anderen
ingesprongen.
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Mensen die niet werken, noemen vaker dan werkenden gezondheidsproblemen als
reden om geen hulp te geven. Niet-werkenden noemen een aantal keer het feit dat zij
een opleiding volgen, als (andere) reden.

Bij de werkenden is gekeken of mannen en vrouwen verschillende redenen noemen
om geen hulp te verlenen (het aantal niet-werkenden is te klein om deze uitsplitsing te
maken). Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat zij niet zo bedreven zijn in het
zorgen voor anderen, terwijl vrouwen vaker aangeven dat de hulpbehoevende hen niet
lastig wilde vallen. Werkende vrouwen noemen vaker belemmeringen op het werk
(zoals niet gemist kunnen worden of een baas die geen vrij wil geven) dan werkende
mannen. Het gaat hierbij echter om zeer kleine aantallen. Eerder, in tabel 4.12, was te
zien dat vrouwen die fulltime werken, minder vaak informele hulp geven dan andere
vrouwen. Dit verschil viel echter weg in de multivariate analyses (tabel 4.13).

4.6 De relatie tussen informele hulp en thuiszorg
Er is regelmatig onderzoek verricht naar de samenhang tussen thuiszorg en informele
hulp. De centrale vraag is dan of beide zorgvormen vooral aanvullend werken of dat
zij elkaar kunnen vervangen. Beschikbare studies, uitgevoerd bij zelfstandig wonenden,
zijn veelal gericht op (al dan niet kwetsbare) ouderen en kennen meestal een 'cross-
sectioneel design'.
Er zijn aanwijzingen dat de thuiszorg een aanvulling is op de informele zorg. Kempen
et al. (1986) laten zien (in een onderzoek naar de taakverdeling tussen informele hulp-
verleners en de thuiszorg) dat 71% van de activiteiten die de gezinsverzorging ver-
richt, niet wordt gedaan door informele helpers. Andere onderzoekers vinden vergelijk-
bare resultaten: een positief verband tussen informele zorg enerzijds en gezinszorg
(De Boer et al. 1997) en wijkverpleging anderzijds (Verheij et al. 1998; Kerkstra en
Vorst-Thijssen 1991). Er is buitenlands onderzoek dat in dezelfde richting wijst. Zo
blijkt uit een longitudinaal onderzoek dat wanneer mensen thuiszorg krijgen, de infor-
mele hulp 9 tot 48 maanden blijft bestaan (Edelman en Hughes 1990). Stoller (1989)
vindt een positief verband tussen thuiszorg en informele zorg: mensen die thuiszorg
gebruiken, krijgen vaak een groot aantal uren informele zorg. Moscovice et al. (1988)
laten zien dat met het gebruik van thuiszorg niet het aantal uren informele zorg wordt
verlaagd, maar wel het aantal informele zorgverleners en het type hulp dat geboden
wordt.
Anderzijds zijn er indicaties voor de aanwezigheid van substitutie. 40% van de ouderen
met functionele beperkingen blijkt ofwel informele zorg ofwel thuiszorg te krijgen
(Broese van Groenou et al. 2000). Een combinatie van informele zorg en professionele
thuiszorg komt veel minder vaak voor (3%). Deze onderzoekers concluderen dat de
hulp van professionals pas wordt verkregen als de informele zorg niet (meer) beschik-
baar is. De resultaten van onderzoek van Verheij et al. (1998) wijzen dezelfde kant op.
Zij vinden dat kwetsbare ouderen met gezinszorg minder vaak hulp ontvangen van
informele helpers. Er is ook Amerikaans onderzoek dat laat zien dat de formele zorg
de informele kan vervangen. Volgens Greene (1983) neemt de diversiteit van de taken
van informele helpers af als er formele zorg wordt gegeven. Houde (1998) toont aan
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dat formele zorgvoorzieningen minder vaak voorkomen als er meer uren informele
zorg wordt verleend.
Uit de analyses van Timmermans (1997) blijkt dat beide effecten (substituerende en
elkaar aanvullende zorg) tegelijkertijd binnen een en dezelfde (ouderen)populatie kunnen
optreden. Wel dient hierbij expliciet rekening te worden gehouden met de ernst van de
beperkingen van de hulpbehoevenden, zo stelt de auteur. In ouderenhuishoudens met
een persoon met ten minste lichte beperkingen kan de informele hulp de huishoudelijke
hulp van de gezinsverzorging grotendeels vervangen. Bij de persoonlijke verzorging
is er geen sprake van substitutie, maar juist van een tegengesteld effect. Vooral degenen
met ernstige beperkingen die informele hulp krijgen, ontvangen tevens hulp bij de
persoonlijke verzorging van de wijkverpleging of gezinsverzorging.
Ouderen die particuliere hulp krijgen, ontvangen minder vaak thuiszorg (Timmermans
1997). Een onderliggende factor is het inkomen van de hulpbehoevende. De thuiszorg
kent een inkomensafhankelijke bijdrage waardoor ouderen met een laag inkomen en
alleenstaanden lagere bijdragen betalen. Ouderen met een hoger inkomen worden
geacht hulp te zoeken op de private markt. Voor hen is het verschil tussen de eigen
bijdrage van de thuiszorg en het uurloon van de werkster zo gering, dat de voordelen
van de private hulp overheersen. Door dit systeem wordt bij ouderen met een hoog
inkomen de vraag naar thuiszorg verlaagd (De Boer et al. 1997). Deze zorgvraag wordt
echter niet volledig gecompenseerd op de private markt. Een Belgisch onderzoek onder
zelfstandig wonende 75-plussers ondersteunt deze bevindingen. De commerciële zorg
weegt niet op tegen de tekorten in de formele en informele zorg (Breda en Van Pellicom
1999). Deze uitkomst zou vooral te vinden zijn onder hoogbejaarde stedelingen met
lichte functionele beperkingen.

De resultaten van de vorengenoemde studies geven geen uitsluitsel over de relatie tussen
informele en formele zorg. Niet alleen de onderzoekspopulatie waarin deze relatie
wordt onderzocht, maar ook de beperkingen van de hulpbehoevende, particuliere hulp
en het type hulp dat door de betrokkenen wordt verleend, lijken van belang. Op grond
van de literatuur kan voorlopig worden vastgesteld dat de mogelijkheden voor substitutie
tussen formele en informele zorg niet moeten worden overschat.

In tabel 4.17 wordt een eerste indruk gegeven van de omvang van het gebruik van
thuiszorg door huishoudens eind jaren negentig. Hiertoe wordt het verband tussen het
ontvangen van thuiszorg en de ernst van lichamelijke beperkingen getoond. Ter verge-
lijking is ook het gebruik van informele hulp en particuliere hulp (de werkster) weer-
gegeven.
Ongeveer 7% van de Nederlandse huishoudens ontvangt thuiszorg.14 Uiteraard maken
huishoudens met een hulpbehoevende hier veel vaker gebruik van dan huishoudens
waarin alle leden gezond zijn. Deze laatste voldoen immers niet aan de indicatie-
criteria.15 Van de huishoudens met ernstige lichamelijke beperkingen heeft bijna 50%
thuiszorg. Deze huishoudens krijgen zelfs vaker thuiszorg dan informele hulp.
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Tabel 4.17 Het gebruik van thuiszorg, informele hulp en particuliere hulp door huishoudens, naar de mate van 
lichamelijke beperking van de meest hulpbehoevende in een huishouden, 1999 (verticaal gepercenteerd)

geen lichte matige ernstige 
beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen totaal

thuiszorg sign.
geen thuiszorg 98 94 83 53 93
wel thuiszorg 2 6 17 48 7

informele zorg sign.
geen informele zorg 95 91 83 68 91
wel informele zorg 6 9 17 32 9

particuliere zorg sign.
geen particuliere zorg 94 92 89 85 93
wel particuliere zorg 6 9 11 15 8

(n) (3.961) (1.219) (649) (342) (6.172)

sign.= significant verschil (p < 0,05)

Bron: SCP (AVO'99)

Uit tabel 4.18 blijkt of verschillende vormen van zorg vaak tegelijkertijd worden
geboden (elkaar aanvullen), of dat deze elkaar juist vervangen (substitueren). Hierbij
is met name de relatie tussen thuiszorg en informele hulp van belang. De veronder-
stelling is immers dat betaald langdurig zorgverlof het gebruik van informele hulp kan
bevorderen en daarmee de druk op de thuiszorg kan terugbrengen. Of deze veronder-
stelling reëel is, wordt nagegaan in hoofdstuk 7.

Tabel 4.18 Het gebruik van (combinaties van) thuiszorg, informele hulp en particuliere hulp door huishoudens naar de
mate van lichamelijke beperkingen van de meest hulpbehoevende in het huishouden, 1999 (verticaal gepercenteerd)

geen lichte matige ernstige 
beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen totaal

geen hulp 88 78 61 26 80
alleen thuiszorg 1 5 13 31 5
alleen informele hulp 5 8 12 15 7
alleen particuliere hulp 6 8 10 11 7
combinatie thuiszorg/informele hulp 0,3 1 4 15 2
overige combinaties van hulpa 0,4 1 2 3 1

(n) (3.961) (1.219) (649) (342) (6.172)

a Dit betreft met name de combinatie van thuiszorg en particuliere hulp. De combinatie informele en particuliere hulp, al dan 
niet met thuiszorg, komt vrijwel niet voor.

Bron: SCP (AVO'99)

Sommige huishoudens blijken ofwel informele hulp ofwel thuiszorg te krijgen
(respectievelijk 5% en 7%). In die gevallen lijkt, tot op zekere hoogte (uit de tabel
kan niet worden afgeleid bij welke taken wordt geholpen), de ene vorm van zorg uit-
wisselbaar met een andere vorm. Er is echter ook een (kleinere) groep huishoudens
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die zowel thuiszorg als informele hulp krijgt (2%). Hier zouden thuiszorg en informele
zorg elkaar juist aanvullen.
Van de huishoudens met leden met ernstige beperkingen, bij wie het zorggebruik het
grootste is, heeft bijna de helft ofwel hulp van de thuiszorg ofwel van informele helpers
(respectievelijk 31% en 15%); circa een zesde heeft hulp van beide typen hulpverleners.
Deze cijfers lijken een voorzichtige aanwijzing voor de mogelijkheid van substitutie
tussen thuiszorg en informele zorg. Thuiszorg lijkt vooral te worden geboden als er
geen informele hulp is. In dat geval vervangt de thuiszorg de informele hulp – of de
informele hulp de thuiszorg. 

Wanneer zowel thuiszorg als informele hulpverleners helpen, kunnen zij dat bij ver-
schillende taken doen. Tabel 4.19 maakt duidelijk in hoeverre dit het geval is. Hiertoe
zijn hulpbehoevenden geselecteerd die zowel informele hulp als thuiszorg krijgen (bij
het huishouden en/of de persoonlijke verzorging).

Tabel 4.19 Type hulp dat wordt geboden door de thuiszorg en informele hulpverleners aan mensen die van beide 

hulp krijgena, 1997-1999 (horizontaal en verticaal gepercenteerd; n = 476)

thuiszorg
huishoudelijke

alleen alleen hulp én 
huishoudelijke persoonlijke persoonlijke

informele hulp hulp verzorging verzorging totaal

alleen huishoudelijke hulp 12 4 5 20
alleen persoonlijke verzorging 1 8 3 12
huishoudelijke hulp én persoonlijke verzorging 10 34 24 68

totaal 23 45 32 100

a Het gebruik van particuliere hulp is hierbij buiten beschouwing gelaten.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

De typen hulp die de thuiszorg en informele hulpverleners geven in die huishoudens
waar beide komen, blijken elkaar voor een belangrijk deel te overlappen. Bij 44% van
de cliënten zijn de informele hulp en de thuiszorg actief op hetzelfde terrein
(12%+8%+24%). Dit zegt overigens niet dat verschillende hulpverleners dan exact
dezelfde hulp geven. Zo kunnen informele hulpverleners zich, bijvoorbeeld, vooral
richten op de mobiliteit, terwijl de thuiszorg zich meer bezighoudt met de lichamelijke
verzorging (De Klerk 1997). Beide activiteiten worden hier onder de noemer 'persoon-
lijke verzorging' gevat. Bij 5% (4%+1%) van de cliënten vullen beide hulpsoorten elkaar
volledig aan; deze huishoudens krijgen van het ene type hulpverlener huishoudelijke
hulp en van het andere hulp bij de persoonlijke verzorging. Bij de overige 51% geeft
de ene helper (meestal de informele hulp) meer soorten hulp dan de andere en lijken
ze elkaar dus in ieder geval gedeeltelijk aan te vullen.
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In tabel 4.20 wordt weergegeven welke kenmerken van het ontvangende huishouden
samenhangen met het gebruik van thuiszorg, met als speciaal aandachtspunt de mate
waarin informele zorg en thuiszorg met elkaar samenhangen. Hiertoe is niet alleen
naar het hoofdeffect van het gebruik van informele hulp gekeken, maar is informele
hulp ook bekeken in relatie tot de ernst van de lichamelijke beperkingen. Het is
immers goed denkbaar dat bij lichte beperkingen andere mechanismen optreden, dan
wanneer er sprake is van ernstigere beperkingen.16

Tabel 4.20 Ontvangen van thuiszorg naar een aantal achtergrondkenmerken, selectie huishoudens met een 

hulpbehoevend lid, 1999 (in odds ratio's en R; n = 1.880)a

odds ratio's R

leeftijdscategorie (van meest hulpbehoevende in huishouden) 0,13
0-39 jaar (referentiecategorie) 1
40-64 jaar (1,02)
65-79 jaar 2,18
≥ 80 jaar 4,02

geslacht (van meest hulpbehoevende in huishouden) 0,04
man (referentiecategorie) 1
vrouw 1,45

huishoudensvorm 0,13
eenpersoons (referentiecategorie) 1
geen kind jonger dan 12 jaar 0,38
met kind jonger dan 12 jaar (1,22)

ernst van de lichamelijke beperkingen (van meest hulpbehoevende in huishouden) 0,28
lichte beperkingen (referentiecategorie) 1
matige beperkingen 2,53
ernstige beperkingen 12,73

informele hulp (0,02)
geen informele hulp (referentiecategorie) 1
wel informele hulp (1,80)

particuliere hulp –0,11
geen particuliere hulp (referentiecategorie) 1
wel particuliere hulp 0,25

interactie informele zorg en lichamelijke beperkingen 0,04
informele zorg x lichte lichamelijke beperkingen (referentiecategorie) 1
informele zorg x matige lichamelijke beperkingen (0,82)
informele zorg x ernstige lichamelijke beperkingen 0,35

a Er is ook gecorrigeerd voor de effecten van opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie en nettohuishoudensinkomen, maar deze
waren niet significant (p < 0,05).

Bron: SCP (AVO'99)

Uit tabel 4.20 blijkt, vanzelfsprekend, dat de ernst van de lichamelijke beperkingen de
belangrijkste determinant is van het ontvangen van thuiszorg: huishoudens met leden
met matige of ernstige beperkingen maken een veel grotere kans om thuiszorg te ont-
vangen, dan huishoudens die alleen leden met lichte beperkingen kennen (huishoudens
zonder beperkingen zijn buiten de analyse gelaten). Ditzelfde beeld was te zien in
tabel 4.17.
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Het krijgen van thuiszorg hangt ook sterk samen met de leeftijd en de huishoudens-
vorm van de hulpbehoevende. Zo hebben, ook wanneer rekening wordt gehouden met
de ernst van de beperkingen, ouderen vaker thuiszorg dan jongere mensen. Voor hoog-
bejaarden is de kans op thuiszorg het grootste. Meerpersoonshuishoudens zonder kleine
kinderen hebben een beduidend kleinere kans om ervoor in aanmerking te komen dan
anderen. Over het algemeen zal hier de gezondere partner de hulpbehoevende partner
helpen en allerlei (huishoudelijke) taken overnemen. De thuiszorg is in dat geval niet
nodig (behalve wellicht bij heel specifieke, verzorgende, taken). Vrouwen blijken iets
vaker thuiszorg te gebruiken dan mannen.
Deze samenhang tussen leeftijd en huishoudensvorm en thuiszorg werd ook in eerder
onderzoek onder ouderen aangetroffen (zie bijvoorbeeld Timmermans et al. 1997). Bij
ouderen bleek geslacht niet samen te hangen met het gebruik van thuiszorg.
De aanwezigheid van particuliere (huishoudelijke) hulp heeft een sterk negatief verband
met het krijgen van thuiszorg: wanneer huishoudens particuliere hulp hebben, dan
maken zij veel minder kans op het gebruik van thuiszorg dan andere huishoudens. Uit
tabel 4.19 was ook al op te maken dat deze combinatie zelden voorkomt. Huishoudens
krijgen eigenlijk alleen beide vormen van zorg als zij zowel persoonlijke verzorging
nodig hebben (die de thuiszorg dan geeft) als hulp bij het huishoudelijk werk (die de
particuliere hulp geeft).
Het is algemeen bekend dat het gebruik van thuiszorg samenhangt met inkomen
(mensen moeten immers voor de thuiszorg een inkomensafhankelijke eigen bijdrage
betalen en mensen met een hoog inkomen zullen dan eerder voor een particuliere hulp
kiezen). Toch blijkt in tabel 4.20 het huishoudensinkomen niet samen te hangen met
het krijgen van thuiszorg. Dit komt doordat het hebben van particuliere hulp en 
inkomen sterk met elkaar samenhangen. Het gebruik van particuliere hulp heeft het
inkomenseffect als het ware overgenomen.
Uit de bivariate analyses viel al op te maken dat mensen minder vaak gebruikmaken
van een combinatie van thuiszorg en informele hulp dan van één van beide hulp-
vormen. Dit zou suggereren dat het hebben van informele hulp de kans op thuiszorg
verlaagt. Dit komt echter niet duidelijk uit de multivariate analyses naar voren: het al
dan niet gebruiken van informele zorg blijkt, wanneer rekening wordt gehouden met
de andere kenmerken, niet samen te hangen met het gebruik van thuiszorg.
Wanneer de inzet van informele hulp in samenhang met de ernst van de beperkingen
wordt bestudeerd, dan is te zien dat huishoudens met leden met ernstige beperkingen
mét informele hulp minder kans maken om thuiszorg te gebruiken dan dergelijke
huishoudens zonder informele hulp. Dit zou pleiten voor de substitutiegedachte: blijk-
baar nemen hier de informele hulpverleners taken van de thuiszorg over. Overigens
geldt dit vooral bij huishoudelijke hulp (niet in tabel). Bij de persoonlijke verzorging
geldt over het algemeen dat mensen die hierbij informele zorg krijgen, juist vaker
hulp van de thuiszorg krijgen.

Tot slot is nagegaan in hoeverre het aantal uren thuiszorg samenhangt met het aantal
uren informele hulp. Hieruit bleek (niet weergegeven in tabel) dat een gemiddeld
hoge inzet van de thuiszorg over het algemeen samengaat met een hoog gemiddeld
aantal uren informele zorg. Er is dus een positief verband tussen uren informele hulp
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en uren thuiszorg. De thuiszorg komt vooral intensief als er ook informele hulp is. Bij
de intensieve thuiszorg wordt de aanwezigheid van informele hulp door de thuiszorg
zelfs expliciet als voorwaarde genoemd.

Zowel de literatuur als de hiervoor gepresenteerde analyses geven wel aanwijzingen
voor het bestaan van substitutie tussen informele zorg en thuiszorg maar erg overtuigend
zijn de uitkomsten niet. Er is een drietal verklaringen voor die bescheiden uitkomst
denkbaar. De eerste is dat het gebruikte meetniveau van typen hulp te hoog is. Zowel
de informele hulp als de thuiszorg bieden huishoudelijke of persoonlijke verzorging
maar wellicht gaat het binnen dat type zorgverlening om geheel verschillende taken.
De informele helper doet dan bijvoorbeeld de boodschappen, kookt en verzorgt de
was, de thuiszorg doet het zware huishoudelijke werk. Of de informele helper zorgt
voor eten en drinken voor de bedlegerige en neemt de begeleiding op zich, terwijl de
thuiszorg zich exclusief bezighoudt met de lichaamsverzorging. Als er in de praktijk
zo'n standaardtaakverdeling is ontstaan, heeft extra inzet van informele hulp geen
effect op het gebruik van thuiszorg.
De tweede verklaring voor het zwakke verband kan liggen in de selectie in dit onder-
zoek op situaties van relatief ernstige hulpbehoefte. Aangezien de reguliere thuiszorg
een maximum aantal uren kent, zal de informele hulp buiten die uren moeten bijspringen.
Het is aannemelijk dat de thuiszorg zich in die gevallen concentreert op professionele
taken die leken niet kunnen uitvoeren of waarbij de informele helper op barrières stuit
(zoals de wellicht ongewenste intimiteit van de lichaamsverzorging).
De belangrijkste verklaring voor het ontbreken van substitutie is wellicht dat er sprake
is van een tekort aan hulp. Substitutie kan alleen optreden als er wat te kiezen valt, en
dat doet zich alleen voor als er meer aanbod van dan vraag naar hulp is. Pas als het
tekort aan hulp helemaal is gedekt, kan extra informele hulp invloed hebben op de
thuiszorg en omgekeerd. Er zijn aanwijzingen dat van zo'n tekort sprake is; het is in
elk geval een van de belangrijkste klachten van de gebruikers van thuiszorg (Plemper
et al. 1995).

Het verband tussen informele zorg en thuiszorg blijkt al met al zo zwak dat het de
vraag is of de invoering van betaald langdurig zorgverlof de verhouding tussen die
twee hulpvormen wel zal beïnvloeden. In hoofdstuk 7 wordt hierop verder ingegaan.

4.7 Samenvatting
In dit hoofdstuk is een beeld gegeven van de omvang van informele hulp. Ook is
nagegaan welke kenmerken van de hulpgever en de hulpbehoevende samenhangen
met het geven van informele hulp. Tot slot is de relatie tussen informele zorg en thuis-
zorg bestudeerd.

Omvang van de informele hulp 
In de periode 1997-1999 heeft circa 20% van de 16-plussers informele hulp gegeven
aan een ziek of hulpbehoevend iemand uit het eigen netwerk. Dit zijn – grof geschat –
ruim 2,5 miljoen Nederlanders. Ongeveer 9% van de 16-plussers (één miljoen mensen)
geeft hulp aan een chronisch ziek persoon.
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Deze informele hulp wordt vooral gegeven aan familieleden (ouders, partners) en
betreft met name huishoudelijke hulp (in 75% van de gevallen waarin informele hulp
wordt verleend). Ongeveer een kwart van de hulpverleners geeft meer dan zestien uur
per week hulp.

Kenmerken die samenhangen met het geven van informele hulp
Of mensen hulp geven, is in de eerste plaats afhankelijk van het kennen van een hulp-
behoevend persoon. Van degenen die een hulpbehoevend iemand in de directe omgeving
heeft (zie ook hoofdstuk 3), heeft meer dan de helft hulp geboden.

De relatie tussen hulpgever en hulpbehoevende is van grote invloed op de beslissing
om al dan geen hulp te geven. Zo wordt, bijvoorbeeld, aan partners vaker hulp gegevens
dan aan andere familieleden, die op hun beurt weer vaker worden geholpen dan vrienden
en bekenden. De mate van hulpbehoefte is dan nauwelijks van belang (bij de sterk
hulpbehoevende mensen in het onderzoek): iemand heeft hulp nodig en dat is voldoende
reden. Als mensen veel behoefte aan psychosociale begeleiding hebben, dan blijkt dat
wel van invloed op de aantal uren dat hulp wordt gegeven. 
Leeftijd, geslacht en huishoudensvorm van de hulpgever hangen ook samen met het
verlenen van informele hulp. 35-plussers en vrouwen hebben een grotere kans om
hulp te geven dan jongere mensen en mannen, ook als rekening wordt gehouden met
allerlei andere kenmerken. Mensen in een eenpersoonshuishouden geven gemiddeld
meer uren hulp dan anderen.
In hoofdstuk 6 wordt nagegaan of deze kenmerken van de potentiële hulpgever ook
leiden tot een verschil in belangstelling voor zorgverlof.

Een achterliggend idee bij de invoering van betaald langdurig zorgverlof is dat mensen
die werken, niet goed in staat zijn om informele hulp te bieden, omdat zij werk en
zorg niet goed met elkaar kunnen combineren. Uit de gegevens is echter niet gebleken
dat deelname aan de arbeidsmarkt leidt tot een kleinere kans op het geven van informele
hulp. Weliswaar geldt dat vrouwen die fulltime werken minder vaak hulp verlenen
dan vrouwen zonder baan of vrouwen met een parttime baan, maar dit effect valt weg
als rekening wordt gehouden met andere factoren, zoals de leeftijd van de beroeps-
bevolking. Ook geven fulltime werkenden niet minder uren informele hulp dan anderen.
Dat wil nog niet zeggen dat werken en helpen moeiteloos met elkaar te combineren
zijn. Op de maatregelen die mensen in dit verband hebben moeten treffen, en op de
ervaren tijdsbelasting die de combinatie met zich meebrengt, wordt in hoofdstuk 5
ingegaan.

Redenen om geen hulp te geven
De belangrijkste reden om geen hulp te bieden is de aanwezigheid van andere (profes-
sionele of informele) hulpverleners. Dit geldt zowel voor de werkenden als voor de niet-
werkenden, al geven werkenden dit vaker als reden op. Ook de reisafstand wordt vaak
genoemd als reden om geen hulp te bieden. Van de werkenden noemt 29% het werk als
een van de redenen om geen hulp te geven en 7% noemt dit de belangrijkste reden.
Niet-werkenden geven vaker gezondheidsproblemen op als reden dan werkenden.
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Behalve verschillen tussen werkenden en niet-werkenden zijn er ook enkele verschillen
tussen werkende mannen en werkende vrouwen. Zo noemen werkende vrouwen vaker
belemmeringen op het werk, zoals een baas die geen vrij wil geven, dan werkende
mannen.

Samenhang tussen informele hulp en thuiszorg
Uit de literatuur naar de relatie tussen thuiszorg en informele hulp kan niet worden
geconcludeerd of thuiszorg en informele hulp elkaar kunnen vervangen of dat zij
elkaar vooral aanvullen. Ook dit onderzoek kan hierover geen definitief uitsluitsel
geven. Wel wordt duidelijk dat beduidend meer huishoudens ofwel hulp van de thuis-
zorg ofwel van informele hulpverleners krijgen dan van beide typen hulpverleners.
Dit lijkt een aanwijzing te zijn dat beide zorgvormen elkaar vooral substitueren en
niet aanvullen. Een combinatie lijkt vooral voor te komen als huishoudens zowel hulp
nodig hebben bij de persoonlijke verzorging als bij de huishoudelijke hulp.
Uit de multivariate analyses blijkt dat thuiszorg in het algemeen niet samenhangt met
het gebruik van informele zorg. Dit ligt anders bij huishoudens met leden met ernstige
lichamelijke beperkingen: hier geldt dat het gebruik van informele zorg het gebruik
van thuiszorg lijkt te kunnen vervangen.
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Bijlage bij hoofdstuk 4: Vragen over verlenen van informele hulp in AVO

1a 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))?

Ja –1
Nee –2 vraag 1b overslaan

1b 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.

Ja –1
Nee –2

2a Is er iemand in uw naaste omgeving binnen of buiten het eigen huishouden die in
de afgelopen 3 jaar langer dan twee weken veel hulp nodig heeft gehad wegens
ziekte, ongeval of ziekenhuisopname?

Ja –1
Nee –2 vraag 2b overslaan

2b Heeft u de laatste keer dat dit zich voordeed gedurende minstens enkele weken
geregeld hulp gegeven aan deze personen of hun huishouden?

Ja –1
Nee –2

3a Is er in uw naaste omgeving (familie, vrienden, kennissen) in de afgelopen 3 jaar
iemand thuis overleden, die ook thuis is verpleegd?

Ja –1
Nee –2 vraag 3b overslaan

3b Heeft u gedurende minstens enkele weken geregeld hulp gegeven aan deze 
persoon of zijn/haar huishouden?

Ja –1
Nee –2
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Noten

1 Dit betreft werkenden (ongeacht leeftijd) en niet-werkenden die 18 jaar of ouder en maximaal 
61 jaar zijn.

2 In hoofdstuk 6 worden andere aantallen genoemd. Dat komt doordat het in hoofdstuk 6 om een
andere deelpopulatie gaat (in dit hoofdstuk zijn alleen de helpers in ogenschouw genomen, 
ongeacht of zij werken en/of belangstelling hebben voor betaald langdurig zorgverlof).

3 De gegevens zijn steeds gebaseerd op minimaal 55 respondenten.
4 De cijfers in deze tabel zijn beduidend hoger dan in het WRR-rapport Doorgroei van arbeids-

participatie (WRR 2000). Dat komt doordat het Zorgverlof-2000-bestand geen betrekking heeft op
de gehele bevolking, maar op mensen die een zwaar hulpbehoevend iemand kennen, en die
bovendien deel uitmaken van de potentiële beroepsbevolking. Ook de definitie van informele hulp
is in dit rapport anders dan in het WRR-rapport (waarin over mantelzorg wordt gesproken).

5 In het AVO'99 is niet gevraagd naar politieke voorkeur. Etniciteit wordt buiten beschouwing gelaten
omdat het AVO geen specifieke voorzieningen kent voor het interviewen van mensen in 
andere talen. Hierdoor hebben alleen mensen uit de etnische minderheden die de Nederlandse taal
voldoende machtig zijn of zelf een tolk hebben, aan het AVO meegewerkt. Het AVO bevat geen
gegevens over kerkbezoek. Geloofsovertuiging zal daarom verder buiten beschouwing blijven.

6 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vergelijking van tabel 4.1 en 4.2.
7 De referentie-categorie is in dit geval een 16-34-jarige alleenwonende man, zonder geloofsover-

tuiging, niet-werkend, met een lage opleiding, met een nettohuishoudensinkomen van maximaal
41.000 gulden en zonder lichamelijke beperkingen.

8 De relatie tussen arbeidsdeelname en het verlenen van informele hulp is ook nagegaan met het
AVO'99. Ook in dat bestand wordt de relatie niet teruggevonden.

9 Uit onderzoek onder ouderen naar de determinanten van het ontvangen van informele hulp blijkt
dat het hebben van lichamelijke beperkingen de belangrijkste determinant is (Kempen en 
Van Sonderen 1996). Daarnaast zijn ontvangers van informele hulp (in vergelijking met niet-
gebruikers) ouder en krijgen ze minder professionele thuiszorg (Kempen en Van Sonderen 1996;
Verheij et al. 1998).

10 Een gewone regressieanalyse kan niet, omdat het aantal uren verleende hulp niet normaal is 
verdeeld (er is een heel grote groep die nul uren hulp geeft).

11 S.e. is de afkorting van standard error (standaardfout).
12 Hierbij is uitgegaan van een significantieniveau van 5%. In dat geval is het betrouwbaarheids-

interval ongeveer gelijk aan de waarde van de coëfficiënt plus of min twee maal de standaardfout.
Dat betekent dat met 95% zekerheid de echte waarde van de coëfficiënt in dat betrouwbaarheids-
interval ligt.

13 Strikt genomen betekent een niet-significante lambda in dit geval, dat niet kan worden verworpen
dat de selectie onbelangrijk is voor het bepalen van de determinanten van het aantal uren infor-
mele zorg.

14 Dit betreft ruim 450.000 huishoudens die in 1999 thuiszorg kregen. Het is niet duidelijk om hoe-
veel personen dit gaat (huishoudelijke hulp wordt in principe aan alle leden van het huishouden
geboden; uit het AVO is niet af te leiden hoeveel mensen in één huishouden hulp bij de persoonlijke
verzorging kregen). Volgens het rapport Zorg thuis van de Landelijke vereniging voor thuiszorg
(LVT 1999) hebben in 1998 ongeveer 580.000 personen hulp bij de verpleging en de verzorging
(inclusief alfahulp) door de thuiszorg gehad. Het is niet bekend hoeveel huishoudens dit betreft.
De gegevens van de LVT en het AVO zijn hierdoor moeilijk met elkaar te vergelijken. Het AVO kan
mogelijk een onderschatting van het thuiszorggebruik geven doordat thuiszorggebruikers, een
kwetsbare groep, eerder overlijden of in een tehuis worden opgenomen dan anderen en daardoor
minder kans hebben aan het AVO deel te nemen. Bovendien is het mogelijk dat mensen (met
name ouderen) die aan het begin van het jaar thuiszorg hebben gekregen, dit zich na een jaar
niet meer precies herinneren. Tot slot is het ook mogelijk dat de LVT-cijfers een overschatting van
het aantal cliënten geven, doordat niet in alle thuiszorginstellingen de administraties van de voor-
malige wijkverpleging en gezinsverzorging volledig zijn geïntegreerd, waardoor cliënten dubbel
kunnen zijn geteld. Dit geldt ook voor cliënten die meerdere keren per jaar bij de thuiszorg zijn
aangemeld: in sommige gevallen is één persoon dan als aparte cliënten gerekend.
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15 Uit de tabel blijkt dat 2% van de huishoudens thuiszorg krijgt, zonder dat er sprake is van 
lichamelijke beperkingen. Dit komt doordat de beperkingen zijn vastgesteld op het moment van
enquêteren, terwijl het bij het gebruik van thuiszorg gaat om hulp in het jaar voorafgaand aan de
enquête. Dit zullen over het algemeen mensen zijn die tijdelijk beperkingen hebben gehad. Ook
kan er sprake zijn van beperkingen waarnaar niet is gevraagd in de enquête, zoals psychosociale
problemen.

16 Dit bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek onder ouderen (Timmermans 1997).
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5 BELASTING DOOR DE COMBINATIE VAN HELPEN EN WERKEN

5.1 Inleiding
In de vierde onderzoeksvraag van dit rapport staat de (over)belasting van informele
helpers centraal. Een regeling van betaald en langdurig zorgverlof zou, zo is de veron-
derstelling, kunnen leiden tot een vermindering van het aantal informele helpers (in
het bijzonder vrouwen) dat door een combinatie van verplichtingen overbelast is. Het
doel van dit hoofdstuk is inzicht te krijgen in de belasting van al dan niet buitenshuis
werkende informele helpers. In de hoofdstukken 1 en 2 is aangegeven hoe belasting is
omschreven. Gekozen is voor het meer specifieke begrip tijdsbelasting. De reden
daarvoor is dat een mogelijke regeling voor zorgverlof werknemers 'tijd' biedt om
zich volledig te richten op de te bieden zorg, maar ook om er afstand van te nemen en
energie op te laden. 

De aandacht van beleidsmakers voor de belasting van informele helpers is in de 
afgelopen tien jaar gegroeid (Van der Lyke 2000). Dit is niet verwonderlijk omdat het
overheidsbeleid op het terrein van de zorg erop gericht is mensen zo lang mogelijk
thuis te verzorgen. Vele mensen worden met inzet en betrokkenheid thuis verzorgd,
hetgeen een groot beroep doet op de draagkracht van informele helpers. Als gevolg
van de sterke toename van het aantal ouderen zullen meer mensen de 'last' van de
informele hulp te dragen krijgen (WRR 2000). 
De toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt wordt tevens als een factor
gezien die de belasting verhoogd voor degenen onder hen die informele hulp bieden.

Er is veel onderzoek gedaan naar de belasting van informele helpers. Deze onderzoeken
zijn echter veelal gebaseerd op de verzorgers van een specifieke patiëntengroep, zonder
een vergelijkingsgroep die geen zorg verleent. Daarnaast worden arbeidskenmerken
niet systematisch meegenomen in de verklaring van de belasting van informele helpers.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke groepen (al dan niet betaald werkende)
informele zorgverleners zwaarder belast zijn dan anderen. De volgende drie onder-
zoeksvragen komen aan de orde: 
1 Ervaren informele helpers een zwaardere tijdsbelasting dan degenen die géén infor-

mele zorg verlenen met overigens gelijke kenmerken en taken? 
2 In hoeverre dragen kenmerken van de hulp en de hulpbehoevende zelf bij aan een

hoge ervaren tijdsbelasting van informele helpers?
3 Welke arbeidskenmerken en werk- en zorgoplossingen leiden tot een verminderde

ervaren tijdsbelasting van werkende helpers? 
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Figuur 5.1 Opbouw van dit hoofdstuk

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 5.2 wordt het begrip belasting
gespecificeerd tot ervaren tijdsbelasting. De rest van het hoofdstuk handelt over het
verband tussen zorg, werk en ervaren tijdsbelasting. De resultaten zijn gebaseerd op
het onderzoek Zorgverlof 2000-onderzoek. In paragraaf 5.3 worden de factoren
besproken die een rol spelen bij de tijdsbelasting van verschillende subgroepen in de
populatie. Het effect van kenmerken van de geboden hulp en de hulpontvanger op de
ervaren tijdsbelasting van helpers is het onderwerp van paragraaf 5.4. Hierbij wordt
gebruik-gemaakt van resultaten van het onderzoek naar de determinanten van informele
zorg (hoofdstuk 4). In paragraaf 5.5 wordt het gecombineerde effect van zorg en arbeid
onder de loep genomen. Niet alleen werkkenmerken maar ook zorg- en werkoplossingen
die mensen hebben gevonden, worden gerelateerd aan de tijdsbelasting. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met de beantwoording van de onderzoeksvragen (§ 5.6). De opbouw
van een deel van het hoofdstuk is weergegeven in figuur 5.1. 
Opgemerkt dient te worden dat in de analyses die in dit hoofdstuk uitgevoerd worden,
de tijdsbelasting van mensen die een hulpbehoevende kennen, centraal staat. Om
pragmatische redenen zal de toevoeging 'die een hulpbehoevende kennen' in de tekst
niet steeds herhaald worden.

5.2 Van belasting naar tijdsbelasting 
In Nederland is het onderzoek naar de belasting van verzorgers halverwege de jaren
tachtig op gang gekomen (Duijnstee et al. 1994). Beschikbare studies blijken gericht
op de verzorgers van specifieke patiëntengroepen (bijvoorbeeld de verzorgers van
dementerende patiënten), op bepaalde aspecten van de belasting (fysieke of mentale
belasting), of op een andere doelgroep dan zieken (de zorg voor jonge kinderen1).

kenmerken van de (potententiële) hulpgever
sociaal-demografische kenmerken
sociaal-economische kenmerken
hulpbehoefte

werkkenmerken:
arbeidsmarktpositie, werkschema,
flexibiliteit van het werk

zorgoplossingen

werkoplossingen

tijdsbelasting
   specifieke
   tijdsproblemen
   (§ 5.3.2)

relatie tussen hulp-
gever-hulp-behoevende
    type hulpbehoefte
    relatie

informele hulp

Thuiszorg

kenmerken van de hulpbehoevende
    sociaal-demografische kenmerken
    sociaal-economische kenmerken
    hulpbehoefte

§ 5.4 en § 5.5
§ 5.5

§ 5.3

ervaren 
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De onderzoeksinformatie over de belasting als gevolg van het combineren van werken
met zorgen is niet eenduidig. Onduidelijk is, bijvoorbeeld, in hoeverre informele ver-
zorgers belast zijn en welke rol werk hierin speelt. Hierna zal worden ingegaan op
publicaties die aanknopingspunten bieden voor het meten van de belasting van al dan
niet werkende helpers. Hierbij wordt teruggegrepen op (inter)nationaal gerontologisch
onderzoek.
Over de mate waarin informele helpers belast zijn, zijn de meningen verdeeld. De
meeste onderzoekers stellen dat het verzorgen van een zieke zware arbeid is. De last
komt alleen al voort uit het besef dat een dierbare naaste ziek is of gaat sterven 
(Van der Lyke 2000). Het beeld wordt geschetst van overbelaste partners (Hommel et
al. 1990, Janssen en Woldringh 1993; Macera et al. 1993; Scholte Op Reimer et al.
1998). Deze bijzondere groep zorgverleners heeft naar verhouding meer lichamelijke
en psychische klachten, voelt zich vaak eenzaam en heeft bijna geen gelegenheid de
zorg over te dragen aan anderen. Van zorgen voor een ander word je blijkbaar zelf
niet beter, zo concludeert Kremer (2000).

Anderen schetsen een positiever beeld van het effect van het verlenen van informele
zorg (Kramer 1997; Nijboer et al. 1999). Volgens deze onderzoekers beleven helpers
genoegen aan het zorgen, maar hebben ze er tegelijkertijd ook last van. Dit zou komen
door de bijzondere relatie die de verzorger heeft met de hulpbehoevende. Deze relatie
kenmerkt zich door wisselende en soms tegenstrijdige emoties. Het 'zorgen voor' gaat
gepaard met gevoelens van voldoening, liefde, zich nuttig en productief vinden, maar
ook met die van haat en verplichting. Montgomery et al. (1985) stellen het kernachtig:
"(...) burdens can vary with regard to dimensions such as pleasantness and costs (...)."

Deze ambiguïteit is terug te vinden in het effect dat arbeid heeft op de belasting van
informele helpers. Enerzijds constateren vele onderzoekers dat taakcombineerders
zwaar belast zijn (Pearlin et al. 1990). Vrouwen uit de zogenoemde sandwichgeneratie
vormen volgens sommigen een speciale risicogroep. Dit zijn (schoon)dochters van
middelbare leeftijd, die zich geconfronteerd zien met zowel de zorg voor (schoon)ouders
en hun eigen gezin als een baan buitenshuis. Zij zouden een grotere kans hebben op
overbelasting en 'burnout' (Dautzenberg et al. 1996; Dykstra 1997; Marks 1998).
Anderzijds worden er ook gunstige effecten gevonden van het hebben van een baan
buitenshuis (Duijnstee 1992). Het verrichten van betaalde arbeid wordt dan gezien als
een welkome afleiding en als een 'natuurlijke' grens aan de belasting van de zorg-
verlener.

Hoewel uit de beschikbare studies niet duidelijk wordt hoe belastend werken en zorgen
is, kost zorg verlenen – net als een betaalde baan – tijd. Hierdoor kan het gevoel ont-
staan klem te zitten tussen de hulpbehoevende naaste, gezinsleden en de werkgever,
die als het ware met elkaar concurreren om tijd, energie en aandacht (Dautzenberg et
al. 1996). Men kan in die situatie, bijvoorbeeld, een tekort aan tijd ervaren, het gevoel
hebben niet meer baas over eigen de tijdsbesteding te zijn, in de situatie komen dat
dagelijkse verplichtingen en zorg verlenen niet goed meer te combineren zijn of niet
meer toekomen aan hobby's of andere activiteiten in de vrije tijd.
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Een vergelijkbare invulling van de rol van 'tijd' in belasting hebben Novak en Guest
(1989) aangedragen. Deze auteurs onderscheiden vijf dimensies van subjectieve
belasting: tijdsbelasting (de tijdsdruk die de zorgverlening oplegt aan de helpers), 
ontwikkelingsbelasting (het gevoel van de zorgverleners in hun persoonlijke ontwik-
keling achter te blijven), fysieke belasting (het negatieve effect op gezondheid, kracht
en energie van de zorgverleners), sociale belasting (het gevoel van de zorgverleners
geconfronteerd te zijn met conflicterende rollen) en emotionele belasting (de negatieve
gevoelens van de helpers over ontvangers, mogelijk als resultaat van het onvoorspel-
bare gedrag van patiënten).
De vijf dimensies bleken, zoals verwacht, onafhankelijk van elkaar voor te komen
binnen een groep zorgverleners van Alzheimer-patiënten (Caserta et al. 1996). Ook
lieten de verschillende subschalen hoge interne consistenties zien. De score op de
subschaal tijdsbelasting bleek sterk afhankelijk te zijn van het takenpakket van de
zorgverlener, de functionele beperkingen van de verzorgde en de relatie tussen zorg-
verlener en verzorgde.2 De overige dimensies bleken samen te hangen met weer andere
determinanten. Een hoge score op de subschaal fysieke belasting was verbonden aan
een slechte ervaren gezondheid van de verzorger en een hoog aantal ziektedagen,
maar ook met mentale en gedragsproblemen van de hulpontvanger. 

Mede geïnspireerd door Novak en Guest (1989) wordt de aandacht in dit hoofdstuk
niet alleen gericht op emotionele en fysieke belasting, maar ook op tijdsbelasting. Het
combineren van zorg en arbeid kan immers tevens een agendaprobleem opleveren.
Een regeling voor betaald langdurig zorgverlof draagt vermoedelijk bij aan de verlichting
van de tijdsdruk van deze taakcombineerders. Voor de operationalisering van (tijds)-
belasting zoals die is toegepast, bij helpers, niet-helpers, werkenden en niet-werkenden,
alsmede voor de aspecten van (tijds)belasting die zijn meegenomen, wordt de lezer
terugverwezen naar hoofdstuk 2. Uit pragmatische overwegingen wordt in de volgende
delen van dit rapport gesproken over 'tijdsbelasting' of 'belasting' in plaats van 'ervaren
tijdsbelasting'.
Welke groepen mensen zwaarder belast zijn dan andere, is het onderwerp van de 
volgende paragraaf.

5.3 Tijdsbelasting bij verschillende subgroepen
In hoofdstuk 4 is nagegaan welke factoren ertoe leiden dat mensen informele zorg
geven. In deze paragraaf staat centraal hoeverre het 'zorgen voor' naast andere taken
en kenmerken van mensen tot een hoge ervaren tijdsbelasting leidt. Het verrichten
van betaalde arbeid wordt gezien als een 'andere taak'. Eerst volgt een beschrijving
van hetgeen de beschikbare literatuur vertelt over de invloed van taken en kenmerken
op de (tijds)belasting van mensen. Daarna wordt op basis van het Zorgverlof-2000-
onderzoek nagegaan hoe vaak specifieke tijdsproblemen voorkomen. Vervolgens worden
taken en achtergrondkenmerken van mensen met een hoge tijdsbelasting beschreven.
Hierbij worden verschillende achtergrondkenmerken onderscheiden: sociaal-demogra-
fische, sociaal-economische en gezondheidskenmerken (zie ook hoofdstuk 4). Het laat-
ste gedeelte van deze paragraaf is gereserveerd voor een samenvattende analyse van de
invloed van verschillende taken en kenmerken van mensen op hun tijdsbelasting.
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5.3.1 Invloed van taken en achtergrondkenmerken op tijdsbelasting: literatuur
De tijdsdruk die mensen ervaren, varieert per levensfase (Zuzanek en Mannell 1998).
De aanwezigheid van kinderen speelt hierin een cruciale rol: kinderen tot 12 jaar 
vragen veel tijd van de ouders. Dit wordt vooral veroorzaakt door de uren betaalde en
onbetaalde arbeid die deze groep met kinderen verricht. Relatief lage niveaus van
tijdsdruk zijn gevonden bij niet-werkenden.

Vrouwen, vooral werkende vrouwen, ervaren sterke gevoelens van tijdsdruk
(Drooglever Fortuijn 1993; Peters en Raaijmakers 1998; Zuzanek en Mannell 1998).
Het is mogelijk dat de verschillende rollen die aan mannen en vrouwen worden toe-
gekend in de verrichting van arbeid en zorgactiviteiten, hierbij een rol spelen (vgl.
Van der Lyke 2000; Van der Lippe 1997). Vrouwen zouden de zorg voor hulpbehoe-
venden makkelijker op zich nemen omdat deze goed aansluit bij andere taken, zoals
de zorg voor kinderen en het huishouden. In dat geval wordt zorg verlenen gezien als
vanzelfsprekend en een sociale plicht; het verrichten van betaalde arbeid als een vrij-
willige en eigen keus. Mannen krijgen veelal een andere rol toebedeeld, die van kost-
winner. Hun 'zorgen voor' is relatief nieuw en kan daardoor, bijvoorbeeld, als neven-
taak of hobby worden beschouwd. Met andere woorden: als de belasting eerder wordt
veroorzaakt door zorgtaken dan door werk, zullen werkende vrouwen met een extra
zorgtaak hogere stressniveaus bereiken dan mannen in dezelfde situatie.

De hoge tijdsdruk bij vrouwen kan tevens verklaard worden uit de feitelijke verdeling
van arbeid- en zorgverplichtingen binnen het huishouden (Keuzenkamp en
Hooghiemstra 2000). Onderzoek laat zien dat mannen ongeveer vijftig uur per week
in arbeid en educatie investeren. Vrouwen besteden nog altijd meer tijd dan mannen
aan huishoudelijke en zorgtaken, ook al hebben ze een betaalde baan. Ongelijk ver-
deelde taken zijn, bijvoorbeeld, wassen en strijken, schoonmaken, de zorg voor andere
volwassenen en kinderen. De toenemende arbeidsduur van vrouwen blijkt gepaard te
gaan met aanzienlijke bezuinigingen op zorg- en huishoudelijke taken. Dit leidt er echter
niet toe dat mannen navenant meer gaan doen in het huishouden. Al met al kan het
aantal uren besteed aan huishoudelijke en zorgverplichtingen bij werkende vrouwen
een gevoel van hoge tijdsdruk opleveren.

Arbeidskenmerken zouden ook bijdragen aan de ervaring van hoge tijdsdruk.
Onderzoek laat zien dat het maken van lange werkdagen de druk op de vrije tijd en
het gevoel van een tekort aan tijd verhoogt (Peters en Raaijmakers 1998). De arbeids-
tijd vormt daarmee een barrière voor herstel van de werknemer; daarvoor krijgt deze
simpelweg niet de tijd.

5.3.2 Voorkomen van specifieke tijdsproblemen
In deze paragraaf wordt beschreven hoe vaak mensen volgens hun eigen zeggen met
een specifiek tijdsprobleem geconfronteerd zijn. Hierbij zijn net als in de rest van dit
hoofdstuk data uit het zorgverlofonderzoek geanalyseerd. De gegevens hebben alleen
betrekking op werkenden (ongeacht de leeftijd) en niet-werkenden tussen 18 en 61
jaar. In hoofdstuk 2 is beschreven dat er een tijdsbelastingschaal is ontwikkeld. In
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deze schaal zijn gegevens over zeven verschillende tijdsproblemen verwerkt. Mensen
hebben op basis van hun uitkomsten op de afzonderlijke items een relatieve score op
de schaal gekregen. De ene helft van de onderzoekspopulatie3 heeft een hoge tijds-
belasting en de andere helft een lage tijdsbelasting.4 Aan de hand van deze score (die
wordt gebruikt in de rest van dit hoofdstuk) is na te gaan welke groepen mensen meer
belast zijn dan anderen. 

Tabel 5.1 Voorkomen van specifieke tijdsproblemen in de periode dat er hulp nodig was, 18-61-jarigena,
1997-1999 (in procenten)

werkt werkt werkt
werkt en en helpt niet en niet en 

helpt niet helpt helpt niet totaal sign.

tijdsproblemen
regelmatig tekort aan tijd 50 36 42 21 42 sign.
combinatie van dagelijkse verplichtingen en 
zorg was te zwaar of viel tegenb 43 39 42 n.s.
dagelijkse bezigheden minder zorgvuldig gedaan 
dan gewoonlijk door helpenb 34 48 38 sign.
meer moeite dan anders met het regelen van 
het eigen huishouden 46 18 46 18 38 sign.
niet toekomen aan activiteiten in vrije tijd, hobby's 32 7 30 9 24 sign.
te moe om iets te ondernemen in de vrije tijd 23 4 20 9 17 sign.
ziek of overspannen geraakt door te veel 
verplichtingen tegelijkertijd 8 2 15 8 8 sign.

hoge tijdsbelasting 55 33 55 25 48 sign.

(n) (615) (276) (259) (103) (1.253)

a Zie eindnoot 3.
b Alleen gevraagd aan degenen die informele hulp verlenen (n = 856 respondenten).

sign.: significant verschil (p < 0,05); n.s. geen significant verschil.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Tabel 5.1 toont hoe vaak de zeven tijdsproblemen voorkomen. Hieruit kunnen twee
conclusies worden getrokken. Ten eerste: tijdsproblemen komen relatief vaak voor.
Een voor dit onderzoek relevante groep is de werkende helper. Bij hen is de topdrie
van tijdsproblemen: het regelmatig een tekort aan tijd ervaren (50%), het gevoel hebben
dat de combinatie van dagelijkse verplichtingen zoals zorgen en werken zwaar is
(32% vindt de combinatie tegenvallen en zelfs 10% ervaart haar als te zwaar; dat is in
totaal 43%), de ervaring dat dagelijkse bezigheden niet zo zorgvuldig als gewenst zijn
uitgevoerd (34%). 
De tweede conclusie is dat het 'zorgen voor' de tijdsbesteding van mensen over het
algemeen zwaarder lijkt te belasten dan werken. Helpers voelen zich significant
zwaarder belast of ze nu betaalde arbeid verrichten of niet. In de volgende paragrafen
zal blijken dat deze conclusie grotendeels overeind blijft, ook na correctie voor andere
kenmerken en taken van mensen. Over specifieke tijdsproblemen van informele 
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helpers is nog een aanvullende opmerking te maken: niet-werkende helpers hebben
vaker het idee dat de dagelijkse bezigheden door het helpen minder zorgvuldig zijn
uitgevoerd dan werkende helpers (resp. 48% en 34%). Deze uitkomst suggereert dat
het helpen ten koste van het huishouden gaat, en niet ten koste van betaald werk. In
paragraaf 5.5 wordt meer aandacht besteed aan deze relatie tussen werken, helpen en
tijdsbelasting.

5.3.3 Invloed van taken en kenmerken op tijdsbelasting
Een hoge tijdsbelasting wordt veroorzaakt door vele factoren. Het verlenen van zorg
of het hebben van een baan buitenshuis zijn er slechts twee van. In tabel 5.2 is aan-
gegeven hoe tijdsbelasting verdeeld is over subgroepen met bepaalde kenmerken en
taken.5 Er is gebruikgemaakt van de eerderbesproken tijdsbelastingschaal.

Tabel 5.2 Hoge tijdsbelasting naar taken en kenmerken, 18-61-jarigena, 1997-1999 (in procenten) 

% sign. (n)

geslacht sign.
man 41 (557)
vrouw 54 (697)

huishoudensvorm sign.
eenpersoonshuishouden 52 (157)
geen kind jonger dan 12 jaar 44 (670)
kind jonger dan 12 jaar 52 (426)

opleidingsniveau sign.
geen of lager onderwijs, lbo, mavo 45 (453)
havo, vwo, mbo 47 (508)
hbo, wo 54 (281)

lichamelijke beperkingen sign.
geen beperkingen 45 (1.007)
wel beperkingen 59 (236)

informele hulp geven sign.
geeft geen informele hulp 30 (379)
geeft informele hulp 55 (874)

arbeidsmarktpositie n.s.
niet werkend 46 (362)
parttime (1-32 uur) werkend 47 (345)
fulltime (≥ 33 uur) werkend 48 (517)

totaal 48 (1.253)

a Zie eindnoot 3.

sign.= significant verschil (p < 0,05); n.s. niet significant.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek) 

Er is een groot verschil in de ervaring van tijdsbelasting tussen mannen en vrouwen.
Vrouwen hebben vaker last van een hoge belasting. Deze uitkomst is plausibel omdat
vrouwen, bijvoorbeeld, vaker informele hulp geven en/of de zorgverantwoordelijkheid
hebben voor jonge kinderen. Het geven van informele zorg, zo blijkt uit tabel 5.2,
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leidt tot een hogere tijdsbelasting. In paragraaf 5.3.3 krijgt dit onderwerp meer aan-
dacht, daar komt het samenhangende effect van geslacht, jonge kinderen en hulp aan
de orde. Dan zal blijken dat het kenmerk 'geslacht' zijn onafhankelijke invloed op
tijdsbelasting behoudt, ook als gecorrigeerd wordt voor andere kenmerken en taken. 
Ook blijkt uit tabel 5.2 dat het hebben van een betaalde (deeltijd)baan geen significant
effect heeft op de tijdsbelasting van mensen. Van een relatief hoge belasting blijkt
sprake te zijn onder hoogopgeleiden, personen met lichamelijke beperkingen, alleen-
wonenden en gezinnen met jonge kinderen.

In tabel 5.1 is getoond dat het geven van informele hulp samenhangt met een hoge
tijdsbelasting van betrokkenen. Is er op dit punt sprake van sekseneutraliteit? Of is het
zo dat vrouwen zorg verlenen vaker als een 'last' zien dan mannen? Het verrichten van
betaalde arbeid en de zorg voor kinderen zijn – net als hulp bieden aan een oudere, hulp-
behoevende of zieke – taken die veel tijd kost. Voelen personen die taken combineren,
zich ook zwaarder belast? Tabel 5.3 geeft antwoorden op deze vragen. 

Tabel 5.3 Hoge tijdsbelasting voor helpers en niet-helpers naar arbeidsmarktpositie, geslacht en huishoudensvorm,

18-61-jarigena, 1997-1999 (in procenten)

geeft geen informele hulp geeft informele hulp

arbeidsmarktpositie sign.
niet werkend 25 55
parttime (1-32 uur) werkend 17 56
fulltime (≥33 uur) werkend 38 53

geslacht sign.
mannen 30 49
vrouwen 31 59

huishoudensvorm sign.
eenpersoonshuishouden 36 61
geen kind jonger dan 12 jaar 31 49
kind jonger dan 12 jaar 28 64

totaal 30 55

(n) (379) (874)

a Zie eindnoot 3.

sign.: significant verschil (p < 0,05).

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Het geven van informele hulp behoudt – ook na correctie voor arbeidsmarktpositie –
zijn significante invloed op de tijdsbelasting van mensen. Combineren we deze uit-
komst met de resultaten uit hoofdstuk 4, dan kan het volgende gesteld worden: het
verrichten van betaalde arbeid heeft niet alleen geen invloed op het al dan niet verlenen
van informele hulp, maar heeft tevens geen duidelijk extra effect op de tijdsbelasting
van informele helpers. Werkenden weten net als niet-werkenden het verlenen van
informele zorg kennelijk in te passen in hun drukke bestaan zonder al te zwaar belast
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te raken. Een alternatieve interpretatie voor deze uitkomst is dat mensen al eerder hun
werk-zorgsituatie hebben aangepast: juist degenen die moeite hebben met de combinatie,
zijn gestopt met werken.
Onder helpers zijn de sekseverschillen in tijdsbelasting vrij groot: 59% van de vrouwe-
lijke helpers ervaart een relatief hoge tijdsbelasting tegenover 49% van de helpende
mannen. Dit kan liggen aan de verschillende rollen die aan mannen en vrouwen worden
toegekend in de informele hulpverlening. Vrouwen kunnen zich belast voelen doordat
de sociale druk om te zorgen veel groter is dan op mannen. Maar het is ook mogelijk
dat vrouwen die hulp geven, in veel gevallen – vaker dan mannen – nog andere ver-
zorgende taken en een betaalde baan hebben. Deze cumulatie van verschillende taken
kan leiden tot een hoge tijdsbelasting. Meer duidelijkheid over welke interpretatie de juiste
is, kan worden verkregen aan de hand van de multivariate analyse die in de volgende
paragraaf wordt gepresenteerd. Daar zal blijken dat na correctie voor een aantal taken
en kenmerken er nog een (rest)effect van 'geslacht' op tijds-belasting overblijft.
Hoewel de precieze taakverdeling binnen het huishouden niet bekend is, blijkt uit
tabel 5.3 dat een ruime meerderheid van degenen die de zorg voor een hulpbehoevende
en jonge kinderen combineren, een hogere tijdsbelasting te ervaren. Alleenwonende
helpers ervaren bijna even vaak een hoge tijdsbelasting, helpers zonder jonge kinderen
veel minder vaak. De vergelijkingsgroepen van niet-helpers in dezelfde huishoudens-
vorm voelen zich veel minder vaak belast. Het is mogelijk dat deze resultaten verstoord
zijn door andere kenmerken die de tijdsbelasting mede bepalen. Dit is vermoedelijk
het geval bij het geslacht van de informele helper: vrouwen zijn waarschijnlijk over-
vertegenwoordigd binnen de groep helpers met jonge kinderen, een groep die toch al
een hogere tijdsbelasting kent. De multivariate analyse in de volgende paragraaf zal
laten zien dat deze hypothese bevestiging vindt. Daar blijkt dat het effect van het hebben
van jonge kinderen in het huishouden op tijdsbelasting verdwijnt na correctie voor
andere relevante kenmerken (zoals helpen, geslacht en leeftijd) van personen.

5.3.4 Invloed van taken en kenmerken samen op tijdsbelasting
In het voorafgaande zijn enkele verbanden tussen de situatie waarin mensen verkeren,
en hun tijdsbelasting beschreven. Zo blijkt dat mensen die informele zorg geven, en
degenen met jonge kinderen een hogere belasting ervaren. Om de werkelijke invloed
van dergelijke zorgtaken te achterhalen, is het nodig te corrigeren voor overige ken-
merken en taken die van belang zijn. Een logistische regressieanalyse is de meest 
adequate methode om de relatieve invloed van elke taak en ieder kenmerk op de tijds-
belasting te bestuderen. De verbanden worden uitgedrukt in odds ratio's, dat zijn rela-
tieve kansverhoudingen. 

In tabel 5.4 zijn de resultaten van de logistische regressie weergegeven. De interpretatie
van de uitkomsten in de tabel is als volgt. Een odds ratio groter dan 1 bij een bepaalde
categorie geeft aan dat deze een grotere kans heeft op een hoge tijdsbelasting dan de
referentiecategorie, die ten aanzien van de overige kenmerken uit de tabel in precies
dezelfde situatie verkeert (de odds ratio van deze groep is 1). Gegevens staan tussen
haakjes als het gevonden effect niet significant is (p< 0,05). De R representeert de
relatieve bijdrage van de variabele aan de tijdsbelasting van mensen. Hoe hoger de R
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bij een bepaalde variabele, des te groter is het belang van dit kenmerk of deze taak
voor de kans dat iemand zwaar belast is. De R2 geeft de mate weer waarin de in het
model opgenomen variabelen de tijdsbelasting van mensen verklaren. In dit hoofdstuk
worden alleen de hoofdeffecten getoond van variabelen met een significante bijdrage
aan tijdsbelasting. De niet-significante hoofdeffecten worden alleen gepresenteerd als
ze vanwege het onderwerp van deze studie relevant zijn (dit is bijvoorbeeld het geval
bij arbeidsmarktpositie).

Tabel 5.4 Tijdsbelasting naar taken en kenmerken, 18-61-jarigena, 1997-1999 (in odds ratio's en R; n = 1.218)b

odds ratio's R

geslacht 0,09
man (referentiecategorie) 1
vrouw 1,82

opleidingsniveau 0,04
geen of lager onderwijs, lbo, mavo (referentiecategorie) 1
havo, vwo, mbo (0,99)
hbo, wo 1,48

lichamelijke beperkingen 0,08
zonder beperkingen (referentiecategorie) 1
met beperkingen 1,77

hulp geven 0,18
geen hulp geven (referentiecategorie) 1
wel hulp geven 3,00

arbeidsmarktpositie 0,00
niet werkend (referentiecategorie) 1
parttime (1-32 uur) werkend (0,94)
fulltime (≥ 33 uur) werkend (1,25)

R2 (Nagelkerke) (in %) 11

a Zie eindnoot 3.
b De invloed van andere kenmerken en taken (leeftijd (in 3 categorieën), huishoudensvorm (in 3 categorieën), arbeidsmarktpositie

van de partner (in 3 categorieën) en huishoudensinkomen (in 3 categorieën) op tijdsbelasting is ook onderzocht maar bleek 
niet significant (p > 0,05).

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Het geven van informele zorg is de belangrijkste determinant van tijdsbelasting bij
mensen met een hulpbehoevende in hun omgeving, zo blijkt uit tabel 5.4. Hier worden
de eerdere resultaten bevestigd (zie tabellen 5.1 en 5.2): informele helpers blijken
inderdaad een veel grotere kans te hebben op een hoge tijdsbelasting dan degenen die
niet helpen, maar verder in een vergelijkbare situatie verkeren. 
De uitkomsten laten ook zien dat vrouwen een hogere tijdsbelasting ervaren dan mannen,
na correctie voor diverse taken en kenmerken. Dit resultaat bevestigt de eerdere
beschrijving (tabel 5.3) en wijst tevens in de richting van een van de twee genoemde
interpretaties: vrouwen voelen zich zwaarder belast omdat ze het 'zorgen voor' vaker
zien als een sociale plicht en minder als een eigen, vrijwillige keus. Indien we kiezen
voor deze interpretatie van de uitkomst, moeten we ervan uit kunnen gaan dat er op
een adequate wijze gecontroleerd is voor de zorgtaken die de betrokkene verricht.
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Hoewel gekeken is naar het effect van de aanwezigheid van jonge kinderen op tijds-
belasting (zie noot b in tabel 5.4), kon de taakverdeling binnen het huishouden met de
beschikbare data niet precies worden beschreven. Het is, bijvoorbeeld, niet duidelijk
wie binnen het huishouden (mede) de verantwoordelijkheid heeft voor de huishouding
en eventuele kinderen. In de praktijk zullen dit veelal vrouwen zijn (Keuzenkamp en
Hooghiemstra 2000). Het is dus niet onwaarschijnlijk dat – door het ontbreken van
dergelijke gegevens in het Zorgverlof-2000-onderzoek – een traditionele taakverdeling
in het huishouden zich via een geslachtsspecifieke tijdsbelasting manifesteert.
Het al dan niet verrichten van betaalde arbeid door de respondent heeft na correctie
voor allerlei achtergrondkenmerken en zorgtaken geen onafhankelijke invloed op de
tijdsbelasting van de mensen in de onderzoekspopulatie. Ook de arbeidsmarktpositie
van een eventuele partner levert geen significante bijdrage aan de tijdsbelasting (zie
noot b in de tabel).

De R2 van het model is niet erg hoog (11%). Dit komt waarschijnlijk doordat de
zeven items die tijdsproblemen meten, niet tijdbelasting in het algemeen meten, maar
zijn toegesneden op de belasting als gevolg van het helpen en taakcombinatie. Later
zal blijken dat de multivariate modellen ter verklaring van de tijdsbelasting van (al
dan niet werkende) informele helpers inderdaad hoger is (zie § 5.4.3 en 5.5.3). 

De conclusie van deze paragraaf is dat een hoge tijdsbelasting vooral ontstaat door het
geven van informele zorg. Daarnaast is er een (licht) verhoogde tijdsbelasting gemeten
bij vrouwen, personen met een lichamelijke beperking en hoogopgeleiden. Het combi-
neren van zorgverlening met betaalde arbeid blijkt de tijdsbelasting van mensen niet
extra te verhogen. 

5.4 Zorg en tijdsbelasting 
In deze paragraaf staat de tijdsbelasting van informele zorgverleners centraal. Meer
concreet wordt onderzocht wat de rol is van kenmerken van de hulpbehoevende, ken-
merken van de hulp zelf, kenmerken van de helper en zijn of haar hulptaken in de
tijdsbelasting. De opzet van deze paragraaf is vergelijkbaar met die van de vorige:
eerst wordt een samenvatting van de beschikbare literatuur gegeven en vervolgens
worden de informele helpers en de zorg die ze bieden, onderzocht. De paragraaf
wordt afgesloten met een multivariate analyse waarin het effect van alle hulp- en 
helperskenmerken samen op de tijdsbelasting worden onderzocht.

5.4.1 Invloed van de hulp en hulpbehoevende op tijdsbelasting: literatuur
De gezondheidstoestand van de hulpbehoevende bepaalt in aanzienlijke mate de
belasting van de informele zorgverlener, zo constateren vele onderzoekers. Studies bij
specifieke patiëntengroepen laten echter zien dat deze relatie niet eenduidig is vast te
stellen (Vitaliano et al. 1991; Orbell et al. 1993; Dunkin en Anderson-Hanley 1998).
De door een medicus vastgestelde diagnose zegt niet veel over de mate van belasting
van de hulpverlener (Lowyck et al. 2000). Belangrijker is het oordeel van de informele
helper over de gezondheid van de patiënt. Daarnaast lijkt het uit te maken welke
aspecten van de subjectieve gezondheid en welke patiëntengroepen in ogenschouw
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worden genomen. Zo is bij verzorgers van patiënten met dementie vastgesteld dat
gedragsproblemen een groter effect hebben op de belasting dan functionele of cognitieve
beperkingen (Caserta et al. 1996; Dunkin en Anderson-Hanley 1998). Bij patiënten die
een beroerte hebben meegemaakt, is er juist een sterk positief verband gevonden tussen
problemen met de persoonlijke verzorging of huishoudelijke taken bij de hulpbehoe-
venden en de belasting van hun partners (Scholte Op Reimer et al. 1998).

Ook de relatie met de hulpbehoevende is van invloed (Dunkin en Anderson-Hanley
1998; Draper et al. 1995; Caserta et al. 1996). Men neemt aan dat een sterke verwant-
schapsrelatie tussen de zorgverlener en de hulpbehoevende tot een hogere belasting
leidt. Nederlands onderzoek laat op dit punt tegenstrijdige uitkomsten zien.
Onderzoek onder centrale verzorgers van ouderen bevestigt het beeld. Vooral partners
en dochters zouden het zwaar hebben (Janssen en Woldringh 1993). Ongeveer 20%
van hen voelt zich zwaar belast. Bij andere zorgverleners is dit minder het geval; van
hen voelt 12% zich belast. Bij specifieke patiëntgroepen – zoals bij dementerende en
psychiatrische patiënten – is door andere auteurs geen verschil in belasting tussen
partners en andere verzorgers gevonden (Pot et al. 1995; Lowyck et al. 2000).

Kenmerken van de hulp vormen tevens een belangrijke voorspeller van belasting. Als
helpers hulp bieden bij meerdere zorgtaken, voelen zij zich sterker belast (Janssen en
Woldringh 1993; Pot et al. 1995; Caserta et al. 1996). Dit effect is vooral gevonden
bij helpende partners. Ook is het aantal hulpuren van belang. Schene en Van Wijngaarden
(1994) hebben bij patiënten met een psychotische stoornis aangetoond dat het aantal
uren contact de belasting van de familieleden verklaart. Minder dan vijf uur contact met
de patiënt zou tot een relatief lage belasting leiden. Ten slotte kan het uitmaken welke
rol de informele helper heeft. Zo vereist het hebben van de zorgverantwoordelijkheid
meer vaardigheden maar ook kennis van de hulp-ontvanger en zijn of haar situatie
(Gremmen 1995). Het op verzoek verrichten van concrete verzorgende taken vraagt
minder van de informele helper.

Professionele zorgverleners kunnen het werk van informele helpers verlichten en
ondersteunen (Van der Lyke 2000). De onderzoeksliteratuur is echter niet eenduidig
over het effect van het inschakelen van professionele hulp (Vrabec 1997). Het is niet
zonder meer zo dat professionele hulp de belasting van informele zorgverleners redu-
ceert. Ook met intensieve formele hulp kan de belasting groot zijn, zo stellen Janssen
en Woldringh (1993). Dit zou vooral het geval zijn bij mensen met ernstige gezond-
heidsproblemen. Niet zozeer de aan- of afwezigheid van de dergelijke hulp, maar ken-
merken van de professionele zorg zelf spelen hierbij mogelijk een rol (Duijnstee et al.
1994). Ondersteunende activiteiten zijn het bieden van emotionele steun, het leveren
van informatie, extra aandacht geven aan de partner van de patiënt, inspelen op een
specifieke hulpbehoefte. De professionele hulp kan ook tekortkomingen vertonen: de
hulp kan te laat worden gegeven, het tijdstip waarop de hulp wordt geboden, komt
niet goed uit of de patiënt accepteert de hulpverlener niet.
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De steun uit het sociale netwerk van de informele verzorger, ten slotte, blijkt eveneens
een belangrijke voorspeller van belasting te zijn (Vrabec 1997). Hoe de aanwezigheid
van steun echter precies leidt tot een reductie van belasting is niet bekend (Dunkin en
Anderson-Hanley 1998).

5.4.2 Invloed van kenmerken van de hulp en hulpbehoevende 
Het effect van kenmerken van de hulp en de hulpbehoevende op de tijdsbelasting van
helpers wordt in deze paragraaf empirisch onderzocht. De volgende kenmerken passeren
de revue: de specifieke behoeften, hulpuren, hulp van informele en professionele
anderen, en gekozen zorgoplossingen.

Tabel 5.5 Hoge tijdsbelasting van informele helpers naar hulpbehoeftesituatie van de hulpbehoevende 

18-61 jarigena, 1997-1999 (in procenten) 

% (n)

lichamelijke beperkingen sign.
geen beperkingen 50 (301)
wel beperkingen 58 (573)

begeleidingsbehoefte n.s.
weinig behoefte aan begeleiding 50 (296)
matige behoefte aan begeleiding 56 (287)
veel behoefte aan begeleiding 59 (291)

emotionele steun nodig sign.
geen emotionele steun nodig 43 (293)
wel emotionele steun nodig 61 (581)

kon al dan niet langer dan een half uur alleen gelaten worden sign.
kon wel langer dan een half uur alleen gelaten worden 53 (707)
kon niet langer dan een half uur alleen gelaten worden 64 (167)

totaal 55 (874)

a Zie eindnoot 3.

sign. = significant verschil (p < 0,05); n.s.= geen significant verschil.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Hoe ongezonder de hulpbehoevende, des te zwaarder de zorgverlener belast is, zo
vertelt de literatuur. In tabel 5.5 kan worden gelezen of de uitkomsten van het
Zorgverlof-2000-onderzoek deze uitspraak staven.
De indicatoren voor de hulpbehoefte wijzen alle in dezelfde richting: mensen die hulp
bieden aan hulpbehoevenden met lichamelijke beperkingen en aan personen die emo-
tionele steun, begeleiding of toezicht nodig hebben, zijn zwaarder belast dan degenen
die hulp bieden aan personen zonder dergelijke gezondheidsproblemen. Het tegemoet-
komen aan behoefte aan emotionele steun heeft het grootste effect op de tijdbelasting.
Deze uitkomsten zijn in overeenstemming met de besproken literatuur (zie § 5.4.1).

De relatie van de informele helper tot de hulpbehoevende kan een belangrijke rol
gaan spelen in een regeling voor betaald langdurig zorgverlof. Hetzelfde geldt voor
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het type zorgsituatie waarin de hulpbehoevende zich bevindt. De regeling zal zich
wellicht beperken tot bepaalde relatiecategorieën of zorgsituaties. In hoofdstuk 4 is
beschreven dat meeste hulp aan eerstegraads familieleden en tijdelijk zieken wordt
gegeven. In tabel 5.6 kan men lezen of deze groepen helpers ook zwaarder belast zijn
dan andere.

Tabel 5.6 Hoge tijdsbelasting van informele helpers naar de relatie met en de zorgsituatie van de hulpbehoevende

18-61 jarigena, 1997-1999 (in procenten)

% (n)

relatie met hulpbehoevende sign.
uitwonend eerste graad 63 (390)
partner inwonend 58 (142)
uitwonend tweede graad 48 (97)
inwonende anderen 47 (89)
uitwonend overige familieleden 46 (59)
uitwonend overig 40 (89)

zorgsituatie sign.
chronisch zieke (op het moment van enquêteren) 53 (261)
tijdelijk zieke (laatste drie jaar) 54 (436)
sterfgeval (laatste drie jaar) 61 (177)

totaal 55 (874)

a Zie eindnoot 3.

sign. = significant verschil (p < 0,05).

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Hulp bieden aan de partner of een al dan niet inwonend familielid met een eerstegraads
verwantschap valt zwaarder dan het zorgen voor anderen. Opvallend is dat niet het
helpen van de inwonende partner maar de hulp aan de uitwonende eerstegraads familie-
leden tot de hoogste belasting van informele helpers leidt. Dit hoeft echter niet alleen
aan de relatie van de helper met de hulpbehoevende te liggen. Het is mogelijk dat het
resultaat anders is als rekening wordt gehouden met het aantal uren dat er hulp wordt
verleend. Later zal blijken dat dit inderdaad het geval is: na correctie voor de hulpuren
komt de hulpbehoevende partner als meest belastende relatiecategorie naar voren.
Overigens, het helpen van hulpbehoevende inwonende anderen of uitwonende groot-
ouders, vrienden, collega's of buren is veel minder belastend.
Uit tabel 5.6 blijkt ook dat zorgverleners die hulp bieden aan een stervende, een 
grotere kans hebben op een hoge tijdsbelasting dan helpers van tijdelijk zieken (resp.
61% en 54%). De ernst van de situatie van terminaal zieken speelt hierbij wellicht een
rol. Ook kan er sprake zijn van een selectieve groep: bij de informele hulp aan terminaal
zieken gaat het om een categorie personen die veel uren hulp krijgt (zie tabel 4.6). In
de volgende paragraaf zal blijken dat daar de werkelijke verklaring schuilt voor de
significant hogere belasting.
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Een regeling betaald en langdurig zorgverlof wil een bijdrage leveren aan de taak-
verlichting van mensen die werken en zorgen combineren. Informatie over het effect
van het aantal uren dat besteed wordt aan werk en hulp, op de tijdsbelasting van de
betrokkenen is daarom relevant. Tabel 5.7 biedt meer duidelijkheid over dit onderwerp.

Tabel 5.7 Hoge tijdsbelasting van informele helpers naar aantal uren informele hulp per week en arbeidsmarktpositie

18-61 jarigena, 1997-1999 (in procenten) 

parttime fulltime
niet (1-32 uur) (≥ 33 uur)

informele hulp werkend werkend werkend totaal (n)

1-4 uur per week 39 42 32 38 (222)
5-8 uur per week 41 49 45 46 (173)
9-16 uur per week 44 54 71 56 (183)
≥ 17 uur per week 85 79 67 76 (235)

a Zie eindnoot 3.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

De tijdsbelasting is het laagst bij mensen die maximaal vier uur hulp bieden (zie
kolom 'totaal'). Daarna loopt de belasting sterk op met het aantal hulpuren (van 38%
naar 76%). Als de omvang van de zorg de grootte van een forse deeltijdbaan overschrijdt,
piekt de tijdsbelasting.
Het effect van de arbeidsmarktpositie op de ervaren belasting is verschillend voor de
onderscheiden categorieën hulpuren, zo blijkt ook tabel 5.7. Bij mensen die tot acht
uur per week informele hulp bieden, heeft de arbeidsmarktpositie geen extra belasting-
verhogend effect. Bij degenen die meer dan negen uur per week voor anderen zorgen,
zijn twee tegengestelde effecten aanwezig. Het eerste is dat de mensen die redelijk
veel zorguren in touw zijn, extra worden belast als ze bovendien een betaalde baan
hebben. Bij deze groep stijgt de belasting met het aantal werkuren (44% bij de niet-
werkenden, 54% bij de parttimers en 71% bij de fulltimers). Het tweede, omgekeerde
effect is te zien bij de mensen die meer dan zeventien uur helpen: degenen met de
hoogste tijdsbelasting zijn minder te vinden bij de fulltimers en juist vaker bij personen
zonder een betaalde baan (85%, 79% en 67%). Vooral fulltimers die veel hulp bieden,
weten hun tijdsbelasting relatief laag te houden. Het hebben van een betaalde baan
stelt blijkbaar een 'natuurlijke' grens aan de belasting van de informele helper. Deze
uitkomst is in overeenstemming met de literatuur die stelt dat zorgen en werken niet
alleen maar tot overbelasting leidt (zie § 5.2).

Bij de resultaten uit tabel 5.7 zijn twee waarschuwingen op hun plaats. De eerste is
dat de gepresenteerde uitkomsten vertekend kunnen zijn door factoren die niets met
de arbeidspositie van helpers van doen heeft, zoals de zorg voor jonge kinderen. Voor
dergelijke taken is niet in deze tabel gecorrigeerd. In paragraaf 5.4.3 zal blijken dat
het beschreven effect van arbeidsmarktpositie en hulp geven op de tijdsbelasting 'weg'
verklaard wordt door dergelijke niet aan werk gerelateerde factoren.
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Voorts is onduidelijk wat oorzaak en wat gevolg is. Het kan zijn dat mensen eerder in
hun leven ervoor gekozen hebben om hun werksituatie aan het helpen aan te passen,
en daardoor momenteel een minder hoge belasting ervaren. Hierover zijn in het zorg-
verlofonderzoek geen gegevens beschikbaar. Wel is bekend of mensen ooit gestopt
zijn met werken om zo voor anderen te kunnen (blijven) zorgen. In hoofdstuk 7 zal
blijken dat dit relatief weinig voorkomt.

Professionals dragen mede bij aan de instandhouding van de draagkracht van de
informele zorg (Van der Lyke 2000). Zij kunnen, bijvoorbeeld, helpers begeleiden,
opvangen en hun inbreng erkennen en waarderen. Met behulp van het Zorgverlof-2000-
onderzoek kan worden bekeken hoe de informele helpers dit ervaren. Leidt de aanwezig-
heid van de hulp van de professionele thuiszorg inderdaad tot een lagere belasting van
de informele helper in kwestie? Deze vraag kan worden beantwoord aan de hand van
de gegevens in tabel 5.8. Ook wordt in deze tabel het aantal uren hulp van anderen
(zoals aangeboden door de centrale verzorger of een zelf geregelde particuliere hulp)
gerelateerd aan de tijdsbelasting van de helper.

Tabel 5.8 Hoge tijdsbelasting van informele helpers naar de aanwezigheid van thuiszorg en andere informele hulp 

bij hulpbehoevende 18-61 jarigena, 1997-1999 (in procenten)

% sign. (n)

aantal uren thuiszorg sign.
0 uur thuiszorg 52 (495)
1-4 uur thuiszorg 63 (132)
5 uur of meer thuiszorg 60 (207)

aantal uren informele hulp van anderen sign.
0 uur andere informele hulp 61 (341)
1-16 uur andere informele hulp 44 (184)
17 uur of meer andere informele hulp 62 (239)

totaal 55 (874)

a Zie eindnoot 3.

sign. = significant verschil (p < 0,05).

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

De belasting is – in tegenstelling tot de verwachting – relatief hoog bij helpers van
hulpbehoevenden die enkele uren thuiszorg ontvangen. Ook is er een hoge belasting
te zien bij de hulpgevers aan hulpbehoevenden die of geen of relatief veel (17 uur of
meer) informele hulp van anderen krijgen. Deze resultaten kunnen in ieder geval de
stelling dat de professionele thuiszorg de belasting van informele helpers reduceert,
niet ondersteunen. Ze wijzen vermoedelijk op een tekort aan (thuis)zorg of een slechte
afstemming tussen beroepskrachten en informele helpers. Een alternatieve interpretatie
is dat de thuiszorgontvangers een zeer hulpbehoevende groep vormen. Verzorging
thuis met extra veel informele hulp is mogelijk een (on)vrijwillig alternatief voor de
verzorging in een verpleeg- of verzorgingshuis. Beide situaties kunnen voor de infor-
mele helpers een behoorlijke belasting betekenen.
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In het onderzoek naar zorgverlof is gevraagd of mensen oplossingen hebben gezocht
voor de zorg voor de eigen omgeving om zodoende meer tijd te hebben voor de hulp
die men wilde geven. Hierbij konden informele helpers denken aan het overnemen
van huishoudelijke taken door huisgenoten of het inschakelen van een huishoudelijke
hulp. Tabel 5.9 biedt informatie over deze zorgoplossingen en het effect op de tijds-
belasting van informele helpers.

Tabel 5.9 Hoge tijdsbelasting van informele helpers naar gekozen zorgoplossing 18-61 jarigena, 1997-1999 
(in procenten) 

% sign. (n)

huishoudelijke hulp ingeschakeld sign.
geen huishoudelijke hulp ingeschakeld 52 (661)
wel een huishoudelijke hulp ingeschakeld 66 (204)

huisgenoten huishoudelijke taken laten overnemen sign.
geen huisgenoten huishoudelijke taken laten overnemen 54 (824)
wel huisgenoten huishoudelijke taken laten overnemen 87 (44)

totaal 55 (874)

a Zie eindnoot 3.

sign. = significant verschil (p < 0,05)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

De extra inzet bij huishoudelijke taken in het huishouden van de informele helper
hangt samen met een hoge tijdsbelasting (tabel 5.9). Deze uitkomst kan worden geïn-
terpreteerd als noodsprong van de helper om meer tijd te kunnen doorbrengen met de
hulpbehoevende. De overdracht van taken aan anderen in het huishouden draagt in elk
geval niet bij aan reductie van de tijdsbelasting.

5.4.3 Invloed van achtergrond-, hulp-, en hulpbehoeftekenmerken samen op 
tijdsbelasting

In de vorige paragraaf zijn de effecten onderzocht die kenmerken van de hulp en van
de ontvanger van hulp en achtergrondkenmerken van de helper hebben op de ervaren
tijdsbelasting van die helper. Daarbij is geen rekening gehouden met de onderlinge
samenhang tussen kenmerken en taken. In deze paragraaf wordt het 'netto'-effect
onderzocht van deze kenmerken en taken, waarbij rekening wordt gehouden met het
effect van andere verstorende variabelen. De resultaten van de logistische regressie-
analyse zijn gepresenteerd in tabel 5.10. Voor de interpretatie van de cijfers over hulp-
kenmerken wordt de lezer terugverwezen naar de beschrijvingen in paragraaf 5.4.2.
Meer informatie over het effect van specifieke achtergrondkenmerken (zoals 'geslacht')
op tijdsbelasting staat in paragraaf 5.3.4. Een technische uitleg over odds ratio's, R2-
en R-waarden is eveneens in die paragraaf te vinden.
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Tabel 5.10 Tijdsbelasting van informele helpers, 18-61-jarigena, 1997-1999 (in odds ratio's en R; n = 704)b

odds ratio's R

geslacht hulpgever 0,08
man (referentiecategorie) 1
vrouw 1,91

huishoudensvorm hulpgever 0,09
eenpersoonshuishouden (referentiecategorie) 1
geen kind jonger dan 12 jaar 0,47
kind jonger dan 12 jaar (0,80)

arbeidsmarktpositie hulpgever 0,00
niet werkend (referentiecategorie) 1
parttime (1-32 uur) werkend (0,77)
fulltime (≥ 33 uur) werkend (0,85)

hulpbehoevende heeft emotionele steun nodig 0,13
geen emotionele nodig (referentiecategorie) 1
wel emotionele nodig 2,24

relatie hulpbehoevende en hulpgever 0,05
partner (referentiecategorie) 1
eerste graad (0,63)
overig 0,46

zorgsituatie van de hulpbehoevende 0,00
chronisch zieke (referentiecategorie) 1
tijdelijk zieke (0,92)
sterfgeval (1,20)

uren hulp per week door respondent 0,17
1-4 uur per week (referentiecategorie) 1
5-8 uur per week (1,06)
9-16 uur per week (1,49)
≥17 uur per week 4,10

respondent is centrale verzorger 0,06
respondent is niet de centrale verzorger (referentiecategorie) 1
respondent is de centrale verzorger 2,52

reisafstand van hulpgever tot hulpbehoevende 0,07
0-10 minuten (referentiecategorie) 1
> 10 minuten 1,66

aantal uren thuiszorg bij hulpbehoevende 0,07
0 uur thuiszorg (referentiecategorie) 1
1-4 uur thuiszorg 1,71
≥ 5 uur of meer thuiszorg (1,10)

aantal uren informele hulp van anderen bij hulpbehoevende 0,07
0 uur andere informele hulp (referentiecategorie) 1
1-16 uur andere informele hulp (1,76)
≥17 uur of andere informele hulp 3,19

extra particuliere hulp of extra inzet huisgenoten bij hulpbehoevende 0,05
geen extra hulp (referentiecategorie) 1
wel extra hulp 1,56
R2 (Nagelkerke) (in %) 25,3

a Zie eindnoot 3.
b De invloed van andere kenmerken van de hulpgever (leeftijd, arbeidsmarktpositie van de partner en huishoudensinkomen), 

kenmerken van de hulpbehoevende (lichamelijke beperkingen, kon al dan niet langer dan een half uur alleen worden gelaten,
leeftijd, geslacht, opleiding, huishoudensinkomen), het type geboden hulp (persoonlijke verzorging, psychosociale hulp) op tijds-
belasting is ook onderzocht maar bleek niet significant (p > 0,05).

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)
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Van de hulpkenmerken en de kenmerken van de hulpontvanger blijken het aantal uren
hulp en het feit dat hulpbehoevenden om emotionele steun vragen, de grootste invloed
te hebben op de tijdsbelasting van informele helpers. Naarmate helpers meer uren hulp
bieden, voelen zij zich zwaarder belast. Het hulp bieden aan een persoon die emotionele
steun nodig heeft, wordt eveneens als belastend ervaren. Hierbij moet men denken
aan iemand die veelvuldig getroost of gerustgesteld dient te worden.
Veel uitkomsten van de analyse bevestigen eerdere beschrijvingen en interpretaties:
helpers van hulpbehoevenden die een tot vier uur thuiszorg ontvangen, helpers met
meer dan zeventien uur hulp van informele anderen en helpers die huisgenoten en/of
particuliere hulp in het eigen huishouden inzetten om meer tijd te kunnen zorgen,
ervaren een substantieel hogere tijdsbelasting dan degenen die niet in die situaties zitten.
Ook zijn er kenmerken die hiervoor een significante invloed op de tijdsbelasting hadden,
maar nu niet meer significant zijn. Zo bleek uit tabel 5.6 dat mensen die een terminaal
zieke helpen, zwaarder belast zijn. Dit effect is echter verdwenen na correctie voor de
andere kenmerken uit het model. Ook is nu – in tegenstelling tot de resultaten uit die-
zelfde tabel – niet het helpende eerstegraads familielid, maar de helpende partner het
meest frequent belast.
Niet eerder besproken zijn de effecten van de rol van centrale verzorger en van de
reistijd naar de hulpbehoevende. Centrale verzorgers blijken vaker dan niet-centrale
verzorgers het gevoel te hebben dat zij zwaar belast zijn. Ook hangt de tijdsbelasting
significant samen met de reistijd naar de hulpbehoevende: hoe verder de helper moet
reizen, hoe vaker deze zich belast voelt. Beide uitkomsten zijn in overeenstemming
met de literatuur (zie § 5.4.1).

Het betaald werken van informele helpers heeft, wanneer rekening wordt gehouden
met andere kenmerken uit het model, geen afzonderlijke invloed op de kans dat iemand
een hoge tijdsbelasting ervaart. Eerder – bij de beschrijving van de samenhang van
belasting met werken en hulpuren – bleek dat binnen subgroepen wel een gedifferen-
tieerd effect optreedt bij personen die meer dan negen uur per week hulp bieden.6 Dit
effect is in de multivariate analyse verdwenen.
De afwezigheid van een werkeffect is op verschillende manieren te interpreteren. De
eerste interpretatie richt zich op de factoren die zijn opgenomen in de multivariate
analyse. Het is mogelijk dat niet het (al dan niet) verrichten van betaald werk de hoge
tijdsbelasting bij hulpverleners bepaalt, maar de onderlinge samenhang tussen factoren
die onderdeel zijn van het model (bijvoorbeeld: fulltime werkende helpers zijn vaker
mannen en die voelen zich minder vaak belast door het helpen).7

Een relatief lage belasting bij helpende werkers kan ook veroorzaakt zijn door het
type werk dat ze hebben. Informele helpers met een gunstig werkschema of veel zeggen-
schap over de eigen werktijden kunnen werk en zorg goed afstemmen en dus een
lagere tijdsbelasting hebben. Deze (deel)verklaring kan alleen getoetst worden binnen
de groep werkende helpers. Dit is het onderwerp van de volgende paragraaf.
Vervolgens is het mogelijk dat de afwezigheid van enig werkeffect het gevolg is van
de keuze die mensen eerder in hun leven hebben gemaakt, om het helpen mogelijk te
maken en hiervoor hun werksituatie aan te passen. Om uitsluitsel te krijgen over deze
kwestie, is informatie nodig over het aantal mensen dat ooit vanwege het helpen
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gestopt is met werken. In hoofdstuk 7 zal blijken dat dit niet erg vaak voorkomt.
Ten slotte kunnen bepaalde mentale strategieën leiden tot een lagere tijdsbelasting.
Hierbij kan men denken aan: het werk zien als afleiding bij het helpen, door het werk
de zorgsituatie van de hulpbehoevende positief benaderen en relativeren. Het is moge-
lijk dat informele helpers met een betaalde baan dergelijke mentale strategieën succesvol
toepassen. In de paragrafen 5.5.2 en 5.5.3 komt dit onderwerp opnieuw aan de orde. 

De R2 is redelijk hoog. Blijkbaar identificeert het model de meest belangrijke variabelen
ter verklaring van de tijdsbelasting van informele helpers.

In deze paragraaf is bekeken welke categorieën informele zorgverleners een hoge
tijdsbelasting ervaren. Op basis van de multivariate analyse kan geconcludeerd worden
dat de volgende groepen de meeste kans maken op een hoge tijdsbelasting: mensen
die meer dan zeventien uur per week hulp bieden, mensen die geconfronteerd zijn met
een hulpontvanger met emotionele problemen, vrouwelijke helpers, mensen die hulp
geven aan een hulpbehoevende partner, mensen die meer dan tien minuten reizen naar
de verblijfplaats van de hulpbehoevende, mensen die de centrale verzorger zijn, helpers
van een thuiszorggebruiker, helpers van iemand die ook van andere informele verzorgers
hulp ontvangt, en helpers die zorgoplossingen hebben gezocht. De arbeidsmarktpositie
heeft géén extra effect op de ervaren tijdsbelasting van de informele helper.

5.5 Zorg, werk en tijdsbelasting
In deze paragraaf staat de tijdsbelasting van de werkenden centraal. Hij is als volgt
opgebouwd. Allereerst wordt de beschikbare literatuur beschreven over de invloed
van het combineren van werken en zorgen op belasting. Vervolgens wordt een reeks
uitkomsten op basis van Zorgverlof 2000-onderzoek gepresenteerd. Hierbij passeren
verschillende werkkenmerken van de helper met een betaalde baan de revue: werk-
schema, flexibiliteit van het werk, de mate waarin hulptijden kunnen worden aangepast
aan het werk, en de werk- en zorgoplossingen die zijn gevonden om helpen en werken
te kunnen combineren. Een respondent wordt als 'werkend' aangemerkt als hij of zij
minstens één uur per week betaalde arbeid verricht (zie ook hoofdstuk 2). In de multi-
variate analyses, ten slotte, wordt bij werkende helpers het relatieve belang van werk-,
zorg- en achtergrondkenmerken voor de tijdsbelasting onderzocht.

5.5.1 Invloed van betaalde arbeid en hulp geven op tijdsbelasting: literatuur
In de literatuur wordt gesteld dat het combineren van werk met andere taken een
negatief effect heeft op de belasting van de betrokkenen. Het gevoel voortdurend
tekort te schieten op een of meer terreinen leidt tot stress en tijdsdruk. Amerikaans
empirisch onderzoek laat zien dat vrouwelijke werknemers van middelbare leeftijd
hiervoor extra gevoelig zijn (Marks 1998). Niet iedereen, echter, ervaart het combineren
van verschillende taken als belastend. Er zijn aanwijzingen dat vooral vrouwen zich
prettig voelen bij de combinatie van betaalde arbeid en zorgarbeid (Geurts 1999).
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Verder zijn er aanwijzingen dat zowel kenmerken van het werk dat men doet, als
thuiskenmerken belangrijke aandachtspunten zijn in de belasting van werknemers
(Geurts et al. 1999; Geurts 1999). Onregelmatig werk en overwerk wordt als belastend
ervaren. Ook in de belasting in de 'vrije' tijd (door bv. een lange woon-werkafstand en
de zorg voor kleine kinderen) schuilt het gevaar van overbelasting van de werknemer.
Er zijn tevens arbeidskenmerken die belastingverlagend zijn. Als een informele helper
een baan heeft met een gunstig werkschema of voldoende regelvrijheid ten aanzien
van werktijden, zal hij of zij niet zo snel vastlopen (Duijnstee et al. 1994; Tjadens en
Woldringh 1991). 

De sociologische literatuur over 'coping' door werkende moeders biedt op een andere
manier zicht op de relatie werk, zorg en belasting. Hierin staat niet de informele zorg
maar de zorg voor jonge kinderen centraal, in combinatie met het hebben van een
betaalde baan (zie ook noot 1). In recent onderzoek is beschreven welke factoren het
welbevinden van werkende moeders beïnvloeden (Groenendijk 1998). Hun welbevinden
wordt (mede) bepaald door hun beoordeling van de combinatie werk en zorg én de
manier waarop taakcombineerders omgaan met spanning (de zgn. mentale of 'coping'
strategieën). De auteur beschrijft in totaal vijf typen strategieën die het toepassen van
de combinatie gemakkelijker maakt. Drie ervan zijn gericht op de aanpak en het
oplossen van problemen: structurele herdefiniëring van rollen (nee zeggen, delegeren
en uitbesteden), persoonlijke herdefiniëring van rollen (prioriteren en normen verlagen),
reactief rolgedrag (harder en efficiënter werken). De resterende twee strategieën
beogen het reguleren van emoties: cognitieve herstructurering (anders, positief denken)
en spanningsreductie (door activiteiten zoals sporten). Deze aandacht voor het verschil
in strategieën om stress te hanteren, kan helpen bij de interpretatie van de resultaten in
paragraaf 5.5.2. 

5.5.2 Invloed van werkkenmerken, werk- en zorgoplossingen
Een van ideeën achter een regeling voor betaald langdurig zorgverlof is dat men de
belasting van werkende helpers verlicht. In deze paragraaf wordt bekeken hoe werk-
nemers momenteel – zonder dat er sprake is van een dergelijke regeling – zorg en
werk op elkaar weten af te stemmen. In paragraaf 5.4 bleek dat het al dan niet werken
nauwelijks invloed heeft op de ervaren tijdsbelasting van helpers. Toen is gesteld dat
dit misschien ligt aan het type werk. Een gunstig werkschema of veel zeggenschap
over werktijden zou een lagere belasting kunnen opleveren. Verschillende arbeids-
kenmerken komen aan bod in deze paragraaf: type werk, werkschema, mate van 
zeggenschap over werkdagen en -tijden, afstemming hulp- en werkdagen en -tijden,
en andere werk- en zorgoplossingen om te (blijven) helpen.

Behalve in noodsituaties bieden de werkende helpers hulp op momenten die hun, de
hulpbehoevende en de werkgever goed uitkomen. Men kan verwachten dat degenen
die onregelmatig werken en/of weinig regelvrijheid hebben in werktijden of -dagen,
een hoge tijdsbelasting ervaren (zie ook § 5.5.1). Na inspectie van de cijfers in 
tabel 5.11 kan worden gezegd of deze verwachting juist is.
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Tabel 5.11 Tijdsbelasting van werkende informele helpers naar werkschema en mate van zeggenschap over 
werktijden en -dagen, 1997-1999 (horizontaal gepercenteerd en verticaal gepercenteerd in kolom 'totaal') 

laag hoog totaal (n)

werkschema n.s.
ik werk uitsluitend door de week overdag 46 53 50 (298)
ik werk door de week overdag maar ook op andere tijden door overwerk of 
tweede baan 42 58 15 (90)
ik werk door de week overdag maar ook op andere tijden om overdag meer 
vrij te zijn 37 63 4 (24)
in mijn werk heb ik te maken met avond-, nacht- en/of weekenddiensten, 
ploegendiensten of dienstroosters 45 55 31 (190)

zeggenschap begin- en eindtijden n.s.
geheel niet of zeer moeilijk 44 56 49 (292)
binnen grenzen, maar ik moet dat wel vooraf melden of toestemming vragen 41 59 27 (163)
binnen grenzen, ik hoef dat niet vooraf te melden 50 50 13 (81)
ik kan in principe zelf bepalen op welke tijdstippen ik werk 48 52 11 (66)

zeggenschap werkdagen n.s.
geheel niet of zeer moeilijk 44 58 54 (326)
binnen grenzen, maar ik moet dat wel vooraf melden of toestemming vragen 45 55 32 (194)
binnen grenzen, ik hoef dat niet vooraf te melden 37 63 4 (25)
ik kan in principe zelf bepalen op welke dagen ik werk 54 46 9 (55)

totaal 45 55 100 (615)

n.s. = geen significant verschil (p > 0,05)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Werkende helpers met een lage tijdsbelasting zijn iets vaker te vinden onder degenen
die overdag werken, onder werknemers met zeggenschap over begin- en eindtijden,
en onder hen die binnen redelijke grenzen zelf hun werkdagen kunnen kiezen. De ver-
schillen tussen de hoog- en laagbelaste groepen zijn echter niet significant. Ook blijkt
dat de categorie werkende helpers die ook wel eens in de avond of nacht werken om
overdag meer vrij te zijn, nauwelijks voorkomt in de onderzoekspopulatie (n=24). Al
met al wijzen de uitkomsten erop dat het werkschema en de mate van zeggenschap
over het werk niet als arbeidskenmerken kunnen worden aangemerkt, die samenhangen
met een lage belasting. 

De situatie van de hulpbehoevende vraagt er soms om dat mensen ook zorgen op de
dag(en) en tijden dat ze werken. De mate waarin deze combinatie belastend is voor
betrokkenen, is weergegeven in tabel 5.12. Sommige resultaten zijn gebaseerd op sub-
groepen van de werkende helpers (zie noten a en b in de tabel).
Personen die frequent hulp bieden op werkdagen, hebben een iets hogere belasting
vergeleken met mensen die zorg- en werkdagen scheiden (resp. 58% en 50%). De ver-
schillen tussen deze groepen zijn echter niet significant. Hier geldt vermoedelijk dat
de positieve manier waarop mensen werken en zorgen op een en dezelfde dag (weten
te) verenigen, van doorslaggevend belang is bij hun tijdsbelasting.
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Tabel 5.12 Hoge tijdsbelasting van werkende informele helpers naar de frequentie van hulp bieden op werkdagen,
1997-1999 (in procenten) 

% sign. (n)

frequentie hulp bieden op werkdagen n.s.
regelmatig 58 (346)
soms 51 (190)
nooit 50 (70)

frequentie helpen vlak voor het werka sign.
regelmatig 64 (187)
soms 45 (161)
nooit 58 (185)

frequentie helpen vlak na werktijda sign.
regelmatig 63 (323)
soms 44 (171)
nooit 50 (37)

frequentie helpen tijdens werktijda sign.
regelmatig 70 (50)
soms 66 (184)
nooit 47 (301)

frequentie later beginnen met werken om te helpenb sign.
regelmatig 78 (32)
soms 69 (111)
nooit 60 (89)

frequentie eerder ophouden met werken om te helpenb sign.
regelmatig 79 (47)
soms 67 (136)
nooit 56 (50)

totaal 55 (615)

a Alleen degenen die soms of regelmatig hielpen op werkdagen, zijn betrokken in deze analyse. De vraag naar de frequentie van
helpen vlak voor werktijd is: Hoe vaak kwam het voor dat u de betrokkene hielp vlak voordat u ging werken? De vraag naar de
frequentie van helpen vlak na werktijd is: Hoe vaak kwam het voor dat u de betrokkene hielp vlak nadat u klaar was met werken?
De vraag naar de frequentie van helpen tijdens werktijd is: Hoe vaak kwam het voor dat u de betrokkene hielp op tijden dat u
doorgaans op uw werk bent?

b Alleen degenen die soms of regelmatig hielpen op tijden dat zij doorgaans op het werk kwamen, zijn betrokken in deze analyse.
De vraag naar de frequentie van later beginnen op werk vanwege helpen is: Hoe vaak kwam het voor dat u later dan anders
begon met werken? De vraag naar de frequentie van eerder ophouden met werken vanwege helpen: Hoe vaak kwam het voor
dat u daardoor eerder dan anders ophield met werken?

sign. = significant verschil (p < 0,05); n.s. = geen significant verschil 

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Degenen die regelmatig helpen voor, na of onder werktijd voelen zich significant
zwaarder belast dan degenen die dat niet (hoeven) doen. Ook het later beginnen of
eerder ophouden met werk om te gaan helpen hangt samen met een hogere tijdsbelasting.
Het switchen van zorg- naar werktaken op dagen dat werk de hoofdactiviteit is, hangt
kennelijk samen met een hogere tijdsdruk.
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Eén belangrijke nuancering is bij deze resultaten op haar plaats: het is uit het zorg-
verlofonderzoek niet bekend wat precies oorzaak en wat gevolg is. Het kan zijn dat
het inkrimpen van de werktijd een grote belasting oplevert voor de betrokkenen, omdat
er door het zorgen voor de hulpbehoevende weinig tijd overblijft voor andere verplichte
werkzaamheden. Tegelijkertijd kan men het omgekeerde beweren: juist de overbelaste
werkende helpers zouden dan voor een iets kortere werkweek 'kiezen'. 
Deze nuancering is trouwens niet alleen op de uitkomsten van tabel 5.12 van toepassing,
zij geldt in principe voor alle tabellen uit deze paragraaf. Werkkenmerken kunnen dus
niet uitsluitend als oorzaak van een hoge belasting worden beschouwd. Ze kunnen
ook het gevolg zijn van keuzen die zwaarbelaste helpers maken, zeker als zij chronisch
zieke hulpbehoevenden verzorgen. Bij de verzorging van tijdelijk zieken zal dit ver-
moedelijk minder het geval zijn. Deze groep helpers heeft nauwelijks de kans om de
werksituatie aan te passen.

Maatregelen met een rigoureuzer karakter zijn het opnemen van vakantiedagen, het
aanvragen van kort zorgverlof en het inzetten van extra hulp thuis. In tabel 5.13 is het
effect van werk- en zorgoplossingen op de tijdsbelasting van de werkende helper
gepresenteerd. Degenen die niet voor dergelijke oplossingen hebben gekozen, zijn uit
de tabel weggelaten. Meer informatie over hoe vaak mensen werk en zorg afstemmen
via vakantiedagen of verlofopname is te vinden in hoofdstuk 7, paragraaf 7.5.

Tabel 5.13 Gebruikte werk- en zorgoplossingen en de daarmee samenhangende tijdsbelasting van werkende 
informele helpers, 1997-1999 (in procenten) 

werk- of zorgoplossing gebruikt waarvan belast sign. (n)

werkoplossingen
vakantie- of ADV-dagena 31 64 sign. (179)
calamiteitenverlof (kort zorgverlof)a 7 65 n.s. (44)

zorgoplossingen
huisgenoten hebben taken overgenomenb 33 66 sign. (204)
huishoudelijke hulp ingeschakeldc 7 87 sign. (44)

totaal 55 (615)

a Heeft u destijds vakantiedagen of adv/calamiteitenverlof opgenomen om hulp te geven? 
b Hebben uw huisgenoten huishoudelijke taken overgenomen zodat u meer tijd had om hulp te geven? 
c Heeft u destijds zelf een huishoudelijke hulp ingeschakeld om meer tijd te hebben voor de hulp die u gaf? 
sign.=significant verschil (p < 0,05); n.s.=niet significant

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Werkende helpers maken relatief vaak gebruik van twee werk- en zorgoplossingen:
31% neemt vakantie- of ADV-dagen op en 33% schakelt huisgenoten in om huishoude-
lijke taken over te nemen. Het calamiteitenverlof wordt door informele helpers minder
vaak benut (8%), net als de huishoudelijke hulp voor het eigen huishouden (7%).
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Ook blijkt uit de tabel dat het kiezen voor specifieke werk- en zorgoplossingen
samenhangt met een hoge tijdsbelasting (55% in de totale populatie). Deze uitkomst
kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Werkende helpers zijn zwaar belast
omdat ze vakantiedagen opnemen, verlof opnemen en/of extra (huishoudelijke) hulp
inschakelen om meer te kunnen helpen. Of andersom: juist degenen die al zwaar
belast zijn, kiezen voor dergelijke werk- en/of zorgoplossingen. Een alternatieve inter-
pretatie is dat het hier om een specifieke groep werkende helpers gaat, die een ander
kenmerk gemeenschappelijk hebben. Het kan, bijvoorbeeld, zijn dat werknemers die
vrij nemen, juist die mensen zijn die vele uren informele hulp geven en daardoor (ook
al) zwaar belast zijn. In dat geval zou na correctie voor hulpuren het positieve effect
van zorg- en werkoplos-singen op de tijdsbelasting moeten verdwijnen. In paragraaf
5.5.3 zal blijken dat deze laatste uitleg gerechtvaardigd is.

5.5.3 Invloed van achtergrond-, hulp- en werkkenmerken samen op tijdsbelasting
In de vorige paragraaf is de relatie tussen diverse werkkenmerken met de tijdsbelasting
van werkende helpers onderzocht. Op een enkele plek is bij de interpretatie van de
uitkomsten gezegd dat een onderliggende variabele (zoals hulpuren) de uitkomst
mogelijk verstoord zou kunnen hebben. Voor een dergelijke samenhang tussen achter-
grond-, zorg- en werkkenmerken is toen niet gecorrigeerd. Dat gebeurt in een logistische
regressie gepresenteerd in tabel 5.14.8 De beschrijving van de resultaten van deze
analyse volgt hierna. Voor de interpretatie van de effecten van achtergrond- en hulp-
kenmerken wordt de lezer verwezen naar de paragrafen 5.3.4 en 5.4.3. Voor de meer
technische uitleg van de cijfers uit de tabel wordt verwezen naar paragraaf 5.3.4. 

Van de reeks werkkenmerken die onderzocht is (zie noot a), blijkt het aantal betaalde
werkuren de enige variabele te zijn, die van invloed is op de belasting van de werkende
helpers die een hulpbehoevende kennen (p=0.05). Deze uitkomst is in lijn met de
resultaten uit tabel 5.10. Bleek toen al dan niet werken geen invloed te hebben op de
tijdsbelasting van helpers, nu is – na een selectie op de betaald werkende helpers –
duidelijk dat degenen met een fulltime betaalde baan een iets hogere belasting ervaren
dan parttimers die verder in dezelfde omstandigheden verkeren. Andere werkkenmer-
ken – zoals de mate van zeggenschap over werktijden en een leidinggevende functie –
hebben geen invloed op de tijdsbelasting; hetzelfde geldt voor de afstemming van werk-
en hulpdagen.9 De meeste werkende informele helpers weten kennelijk, in welke
arbeidssituatie ze ook zitten, een gemiddelde tijdsbelasting te realiseren. Een mogelijke
verklaring aangedragen door de literatuur is dat deze relatief lage tijdsbelasting wordt
bereikt via de positieve beoordeling van de combinatie werken-zorgen en het effectief
toepassen van mentale strategieën. Men kan hierbij denken aan het accent leggen op
de tijdelijkheid van de problemen van de hulpbehoevende of het hebben van gedachten
die de voordelen van het tegelijkertijd werken en zorgen benadrukken (zoals gevoelens
van verrijking, voldoening en eigenwaarde).
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Tabel 5.14 Tijdsbelasting van werkende informele helpers, 1997-1999 (in odds ratio's en R; n = 563)a

odds ratio's R

geslacht 0,13
man (referentiecategorie) 1
vrouw 2,76

arbeidsmarktpositie 0,06
parttime (1-32 uur) werkend (referentiecategorie) 1
fulltime (≥ 33 uur) werkend 1,69

emotionele steun nodig 0,14
geen emotionele nodig (referentiecategorie) 1
wel emotionele nodig 2,29

relatie met hulpbehoevende 0,08
partner (referentiecategorie) 1
eerste graad (0,62)
overig 0,39

zorgsituatie 0,06
chronisch zieke (referentiecategorie) 1
tijdelijk zieke (0,85)
sterfgeval 1,76

type geboden hulp 0,07
geen persoonlijke verzorging (referentiecategorie) 1
wel persoonlijke verzorging 1,63

uren hulp per week door respondent 0,14
1-4 uur per week (referentiecategorie) 1
5-8 uur per week (1,38)
9-16 uur per week 1,99
≥ 17 uur per week 3,61

R2 (Nagellkerke) (in %) 23,6

a De invloed van andere kenmerken van de hulpgever (leeftijd, arbeidsmarktpositie van de partner en huishoudensinkomen), 
kenmerken van de hulpbehoevende (lichamelijke beperkingen, psychosociale begeleiding, toezicht noodzakelijk, leeftijd,
geslacht, opleiding, huishoudensinkomen), kenmerken van de hulp (psychosociale hulp, respondent is centrale verzorger, 
reisafstand, hulp thuiszorg, hulp informele anderen, zorgoplossingen, hulptijden) en werkkenmerken van de helper (beroep,
bedrijfstak, geeft leiding, werkschema, zeggenschap, werkoplossingen) op tijdsbelasting is ook onderzocht maar bleek niet 
significant (p > 0,05).

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

In tabel 5.13 is aangetoond dat werk- en zorgoplossingen van werkende helpers
samenhangen met een hoge tijdsbelasting. Nu is te zien dat in een multivariate analyse
dit effect verdwijnt. Dit betekent dat het eerder gevonden effect bepaald is door de
samenstelling van de groep oplossingskiezers.

Als men de uitkomsten van tabel 5.10 over de informele helpers vergelijkt met de
resultaten uit tabel 5.14 valt op dat nu minder hulpkenmerken een significante bijdrage
leveren aan de verklaring van ervaren tijdsbelasting.10 Dit kan komen doordat voor
werkenden hulpkenmerken er inderdaad minder toe doen. Zo is het voorstelbaar dat
werkende helpers minder vaak centrale verzorgers zijn. 
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Ook kan het zijn dat door de lagere aantallen respondenten in deze groep de effecten
minder snel significant worden bevonden. Dit is vooral aannemelijk bij hulpkenmerken
die in tabel 5.10 maar net significant waren, zoals de inzet van particuliere hulp of
huisgenoten (p=0.05), reistijd naar de hulpbehoevende (p=0.01) waarbij maar één
categorie van de onafhankelijke variabelesignificant is (zoals bij het gebruik van de
thuiszorg en informele zorg van anderen).

Gezien de redelijk hoge verklaringsgraad (24%) kan gesteld worden dat de belang-
rijkste determinanten van de tijdsbelasting van werkende helpers in het model zijn
opgenomen.

Samenvattend kan men stellen dat een hoge tijdsbelasting vooral ervaren wordt door
de volgende categorieën werkende informele helpers (in volgorde van belangrijkheid):
mensen die meer dan zeventien uur per week hulp bieden, degenen die hulp bieden
aan iemand die emotionele steun nodig heeft, vrouwelijke helpers, helpers van hulp-
behoevende partners, mensen die de hulpbehoevende persoonlijke verzorging bieden,
helpers van terminaal zieken en fulltime werkenden.

5.6 Samenvatting
Het doel van dit hoofdstuk was inzicht te krijgen in de verschillen in de tijdsbelasting
van mensen die de zorg voor een hulpbehoevende al dan niet combineren met het ver-
richten van betaalde arbeid. Een mogelijke regeling voor betaald en langdurig zorg-
verlof zou kunnen leiden tot een vermindering van de belasting van werkende mensen.
Welke mensen die een hulpbehoevende kennen, meer belast zijn dan anderen is
onderzocht met behulp van de data uit het Zorgverlof-2000-onderzoek.

Terugkijkend op de periode dat er hulp nodig was, blijken betaald werkende helpers
met elkaar samenhangende gevoelens te hebben ervaren. Het 'zorgen voor' heeft 
ingegrepen op de beschikbare (vrije) tijd: 32% vond de combinatie van werken en
zorgen tegenvallen; zelfs 10% vond die combinatie te zwaar. Velen hadden regelmatig
het gevoel van een tekort aan tijd (50%). Een relatief grote groep had meer moeite
dan anders met het regelen van hun eigen huishouden (46%). Ook voerde men werk
of andere bezigheden minder zorgvuldig uit dan men gewend was te doen (34%).
Anderen kwamen niet toe aan activiteiten in hun vrije tijd in de periode dat er hulp
nodig was (32%), waren te moe om iets te ondernemen in de vrije tijd (23%) of zijn
ziek of overspannen geraakt door de vele verplichtingen tegelijkertijd (8%). Al deze
items tezamen vormen een betrouwbaar meetinstrument voor ervaren tijdsbelasting,
het centrale begrip in dit hoofdstuk (zie hoofdstuk 2).

Werkende helpers ervaren een ongeveer even hoge tijdsbelasting als niet-werkende
helpers. Het is dus niet zo dat de combinatie van het verrichten van betaalde arbeid
met zorgen voor een hulpbehoevende automatisch leidt tot overbelasting. Integendeel,
het hebben van een betaalde baan stelt, zo laten de cijfers zien, een 'natuurlijke' grens
aan de belasting van de informele helper. De literatuur over arbeid en zorg voor jonge
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kinderen levert aanknopingspunten voor de interpretatie van deze uitkomst. Hierin
wordt gesteld dat een lage belasting het resultaat kan zijn van de positieve betekenis
die mensen hechten aan het hebben van zowel een werk- als een zorgtaak. Ook het
accent leggen op de tijdelijkheid van problemen van de hulpbehoevende en het werken
zien als welkome afleiding kan leiden tot een lage ervaren tijdbelasting. Een alternatieve
interpretatie van dit resultaat is dat een deel van de momenteel laagbelaste mensen
eerder in hun leven gestopt zijn met werken omdat ze zorgen en werken niet konden
combineren. In hoofdstuk 7 zal blijken dat dit relatief weinig voorkomt. 

Het hebben van een leidinggevende functie, een gunstig werkschema of regelvrijheid
ten aanzien van werktijden blijken niet samen te hangen met een lage tijdsbelasting.
Wel steken degenen die een fulltime betaalde baan combineren met de zorg voor een
hulpbehoevende, qua tijdsbelasting iets boven de parttimers uit. Om te (kunnen blijven)
helpen kiezen mensen voor allerlei verschillende werk- en zorgoplossingen.
Vakantiedagen worden opgenomen en huisgenoten nemen huishoudelijke taken over,
maar dit alles heeft uiteindelijk geen effect op de tijdsbelasting van betrokkenen, na
correctie voor allerlei achtergrond-, hulp- en werkkenmerken.

Vooral vrouwelijke helpers ervaren een hoge tijdsbelasting, ongeacht of ze een betaalde
baan hebben of niet en ongeacht het type hulp dat ze verlenen. Deze uitkomst kan op
twee manieren worden geïnterpreteerd. Ten eerste kunnen opvattingen over zorg een
rol spelen. Wie zorgt vanuit een sociale verplichting, zou eerder grenzen overschrijden
(vrouwen) dan wie vooral zorgt vanuit vrijwilligheid en eigen keus (mannen). Ten
tweede kan dit resultaat wijzen op een bredere taakcombinatie: vrouwen die zorg ver-
lenen aan een hulpbehoevende, kunnen ook nog andere taken vervullen. Hoewel de
aanwezigheid van jonge kinderen is meegenomen in de analyses, kan uit de beschik-
bare data niet de precieze verdeling van huishoudelijke en zorgtaken binnen huishoudens
worden beschreven. Zo is het mogelijk dat een traditionele rolverdeling zich geuit
heeft als een hoge tijdsbelasting bij vrouwelijke helpers.

Het aantal hulpuren blijkt de sterkste voorspeller voor de tijdsbelasting van (al dan
niet werkende) helpers. Hoe meer uren iemand hulp verleent, des te zwaarder haar of
zijn belasting. De analyses laten zien dat het helpen van een hulpbehoevende met
lichamelijke beperkingen weinig zegt over de belasting van de betrokken helpers. Bij
iemand die veelvuldig getroost of gerustgesteld moet worden, ligt dit anders.
Emotionele problemen van de hulpbehoevende leveren een hoge tijdsbelasting op.

De zorg van beroepskrachten van de thuiszorg blijkt de belasting van informele helpers
niet te verlichten, maar juist te verhogen. Dit resultaat kan duiden op onvoldoende
(thuis)zorg of op een spanningsveld tussen professionals en informele helpers. Ook
kan het zijn dat de thuiszorggebruikers een specifieke groep zijn met een hoge zorg-
behoefte. De verzorging van deze mensen thuis met (over)belaste informele helpers
kan een 'alternatief' vormen voor een opname in een intramurale instelling.
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Noten

1 Het onderzoek naar hulp aan hulpbehoevenden of ouderen en studies naar de zorg voor jonge
(en in principe gezonde) kinderen kennen overeenkomsten. Het gaat in beide gevallen om 
afhankelijke mensen die verwant zijn met de hulpgever en opvang nodig hebben. Er zijn echter
ook verschillen tussen beide onderzoeksterreinen (RMO 1999). Ten eerste is de keus om te zorgen
verschillend voor kinder- en ouderenzorg. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de zorg
voor jonge kinderen door de ouders moeten worden gedragen. Bij de zorg voor hulpbehoevenden
(behalve bij partnerhulp) ligt dit anders. Dit zou toch meer de verantwoordelijkheid zijn van de
overheid, die immers de AWBZ-zorg financiert. Een tweede aspect waarop de terreinen verschillen,
is de mate van voorspelbaarheid van de hulpbehoefte. Bij ouderen en hulpbehoevenden is het
verloop van ziekte en afhankelijkheid minder goed in te schatten dan bij de jonge kinderen. Bij de
laatste categorie is de afhankelijkheid van de ouders het grootst in de eerste levensjaren.

2 De dimensie tijdsbelasting bevat een vijftal items waarop informele helpers gevraagd werd te
reageren, waaronder: 'de hulpbehoevende is volledig van mij afhankelijk', 'ik moet continu een
oogje in het zeil houden', 'ik heb door het helpen nooit rust'.

3 Dit betreft werkenden (ongeacht leeftijd) en niet-werkenden die 18 jaar of ouder en maximaal 
61 jaar zijn.

4 De tijdsbelastingschaal bevat twee items die direct verwijzen naar een hulpsituatie. Dit zou de
hoge samenhang met tijdsbelasting kunnen verklaren. De items hangen echter onderling zo sterk
samen (Cronbach's = 0.84) dat een dergelijk effect niet plausibel is. Meer uitleg over de schaal-
constructie is te vinden in paragraaf 2.2.4.

5 Leeftijd is niet opgenomen als achtergrondkenmerk in deze tabel omdat er sprake is van een
insignificant effect op tijdsbelasting. Dit geldt niet alleen voor de analyses in paragraaf 5.3.3 maar
ook voor de analyses in de resterende paragrafen van dit hoofdstuk.

6 Dit zou kunnen wijzen op een interactie-effect van werk, helpen en tijdsbelasting. Dit interactie-
effect is getoetst maar bleek net als het hoofdeffect niet significant te zijn (niet in tabel opgeno-
men). Dit houdt in dat de invloed van de arbeidsmarktpositie op tijdsbelasting niet verschillend is
voor helpers die veel of weinig uren helpen.

7 Ook is het mogelijk dat door de sterke samenhang tussen geslacht en arbeidsmarktpositie (zoge-
noemde multicollineariteit) geslacht het potentiële effect van arbeidsmarktpositie op tijdsbelasting
als het ware overneemt. Dit is in enkele aanvullende logistische regressies bekeken. Er zijn drie
modellen getoetst: een model met zowel geslacht als arbeidsmarktpositie (naast de resterende
variabelen in het model; zie tabel 5.10), een model zonder geslacht maar met arbeidsmarktpositie,
een model zonder arbeidsmarktpositie maar met geslacht. Uit de resultaten bleek dat de afzonder-
lijke effecten van geslacht en arbeidsmarktpositie op tijdsbelasting niet of nauwelijks anders zijn in
de verschillende modellen. Het is dus niet zo dat het effect van arbeidsmarktpositie op tijdsbelasting
wordt gemaskeerd door het geslacht van de helper.

8 Naast de hier gepresenteerde analyse bij werkende helpers is, in overeenstemming met analyses
in de andere hoofdstukken, ook een analyse bij werkenden – ongeacht of ze helpen of niet – uit-
gevoerd. De resultaten van deze analyse wijken niet af van de uitkomsten in tabel 5.14.

9 De volgende variabelen konden niet meegenomen worden in de multivariate analyses omdat ze
alleen gemeten zijn bij subgroepen van de populatie werkende helpers: frequentie van helpen
vlak voor, na of tijdens werktijd, frequentie van het later beginnen of eerder ophouden met werken
om te helpen (zie ook tabel 5.12).

10 Twee effecten zijn een uitzondering. Het geven van persoonlijke verzorging is een hulpkenmerk
dat bij de analyse van informele helpers geen significant effect had (zie noot b in tabel 5.10),
maar wel bij werkende helpers. Blijkbaar heeft het type hulp een sterker effect op de ervaren tijds-
belasting van werkende helpers dan op de tijdsbelasting van 'gewone' helpers. De zorgsituatie
laat een vergelijkbaar effect zien. Hulp bieden aan een terminaal zieke heeft een groter effect op
de tijdsbelasting van werkende helpers dan van 'gewone' helpers.
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6 BELANGSTELLING VOOR BETAALD LANGDURIG ZORGVERLOF

6.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken zijn de problemen beschreven die kunnen ontstaan
doordat men betaald werken met informele hulp moeten combineren. Er is uitgebreid
ingegaan op de verleende hulp, op de maatregelen die mensen hebben moeten treffen
om werken en helpen te combineren, en op de tijdsbelasting die zij door deze combi-
natie ervaren. Daarmee is een beeld geschetst van de situaties waarin betaald lang-
durig zorgverlof betekenis kan hebben. De in dit rapport gevolgde chronologie komt
overeen met die in het onderzoek. Nadat respondenten over de hiervoor genoemde
onderwerpen zijn ondervraagd, waarmee de vaak voorbije gebeurtenis weer in de 
herinnering werd teruggebracht, is hen de mogelijkheid van het betaalde langdurige
zorgverlof voorgelegd. Daarna is hun gevraagd naar de belangstelling voor zulk verlof
en naar de betekenis die dat verlof in hun specifieke omstandigheden had kunnen heb-
ben. Dit laatste komt in hoofdstuk 7 aan bod, hier gaat het om die belangstelling zelf.

De voorziening betaald langdurig zorgverlof bestaat nog niet en evenmin is bekend
welke vorm dat verlof uiteindelijk zal krijgen. Om die redenen zijn voorafgaand aan
het onderzoek afspraken gemaakt over de vormgeving; om de belangstelling te kunnen
peilen, moesten respondenten zich immers een voorstelling kunnen maken. Het
betaalde langdurige zorgverlof is, kort samengevat, als volgt aan de respondenten van
het onderzoek gepresenteerd (voor een compleet overzicht: zie hoofdstuk 2):
- betaald langdurig zorgverlof is bedoeld voor werkenden die extra tijd nodig hebben

om ernstig zieken en gehandicapten in hun sociale omgeving te helpen voor een
periode langer dan tien werkdagen;

- het opnemen van zulk verlof wordt een wettelijk recht en dit verplicht werkgevers
om aan het verlenen ervan mee te werken;

- tijdens het verlof wordt het loon volledig doorbetaald.
Het spreekt vanzelf dat de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof wordt
gekleurd door de vorm waarin het aan respondenten is voorgelegd. Aan het einde van
dit hoofdstuk wordt ingegaan op veranderingen in de belangstelling die optreden als
het zorgverlof niet volledig wordt vergoed. In de daaraan voorafgaande paragrafen
worden de genoemde kenmerken als een gegeven beschouwd. De uitkomsten van de
schatting van de belangstelling moeten in dit licht worden bezien.

Er zijn aan de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof verschillende dimensies
te onderscheiden. De eerste is die van de keuze om in een concreet geval van hulp-
behoefte wel of geen zorgverlof te wensen. Het gaat dan om het aantal mensen dat
naar eigen zeggen zulk verlof zou hebben genomen in het geval van hulpbehoefte dat
ze hebben meegemaakt, maar ook om een typering van die belangstellenden. De uit-
komsten zijn in paragraaf 6.2 te vinden (zie ook figuur 6.1). De tweede dimensie is
die van de hoeveelheid verlof die belangstellenden wensen, waarbij onderscheid kan
worden gemaakt tussen de intensiteit – het aantal uren per week –, de duur – het 
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aantal weken – en het product van deze beide – het volume. Deze aspecten van de
belangstelling komen in paragraaf 6.3 aan bod. De opbouw van die twee paragrafen is
dezelfde.

Figuur 6.1 Opbouw van dit hoofdstuk

Elke paragraaf begint met een beschrijving van de literatuur en een overzicht van de
in eerdere hoofdstukken opgespoorde determinanten van hulpbehoefte, hulp en ervaren
tijdsbelasting. Dan volgt een overzicht gegeven van de belangstelling in de vorm van
rechte tellingen, waarna een verklaringsmodel wordt gepresenteerd. Aan het eind van
dit hoofdstuk volgt een schatting van de belangstelling in nationale totalen voor het
jaar 1999 (§ 6.5), maar eerst wordt in paragraaf 6.4 nagegaan in hoeverre de belang-
stelling voor zorgverlof samenhangt met de prijs die mensen hiervoor moeten betalen
(in de vorm van een inkomensderving). Een samenvatting sluit het hoofdstuk af (§ 6.6).

6.2 Wel of geen belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof

6.2.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt nagegaan welke en hoeveel werkenden die daarvoor in aan-
merking komen, belangstelling hebben voor betaald langdurig zorgverlof. Omdat deze
belangstelling uiteindelijk wordt gemodelleerd, is een groot deel van de paragraaf
gewijd aan het opsporen van determinanten. Daartoe is eerst gezocht naar aanknopings-
punten in de literatuur over bestaande vormen van zorgverlof (§ 6.2.2). In paragraaf
6.2.3 wordt naar diverse kenmerken van belangstellenden gekeken, waaronder de in
eerdere hoofdstukken opgespoorde determinanten van hulpbehoefte, hulp geven en

werk- en zorg-
oplossingen

kenmerken van de 
(potentiële) hulpgever

(potentiële)
hulpgever-hulp-

behoevende
informele hulp

thuiszorg

kenmerken van de 
hulpbehoevende

ervaren
tijdsbelasting

betaald
langdurig
zorgverlof

   wel/geen 
   belangstelling
   (§ 6.2)

   intensiteit en
   duur 
   (§ 6.3)

   prijsgevoelig-
   heid
   (§ 6.4)

   belangstelling
   in 1999
   (§ 6.5) 

120 BELANGSTELLING VOOR BETAALD LANGDURIG ZORGVERLOF



ervaren tijdsbelasting. Na het determinantenonderzoek volgt een paragraaf over de
redenen om juist geen verlof te wensen (§ 6.2.4). Vervolgens wordt in paragraaf 6.2.5
het verklaringsmodel gepresenteerd, waarin verschillende determinanten van de belang-
stelling voor zorgverlof gelijktijdig (in samenhang met de andere determinanten) zijn
onderzocht.

6.2.2 Determinanten van het gebruik van (betaald langdurig) zorgverlof
In vrijwel alle Europese landen zijn discussies gaande over voorzieningen die bijdragen
aan een betere afstemming tussen werkverplichtingen en zorgtaken. Terwijl in de
Scandinavische landen al uitgebreide stelsels van zorgverlofregelingen ingeburgerd
zijn, verkeren veel landen nog in een stadium van voorbereiding. Uit de literatuur
blijkt dan ook een grote variatie in beleidsmaatregelen waaraan gedacht wordt, maar
ook in stadia waarin deze maatregelen in ontwerp, ingevoerd en ingeburgerd zijn
(SCP 2000: 199 e.v.; Bruning en Plantega 1998; Metz en Siegelaer 1998; Kremer
2000). Het is daarom moeilijk om lessen uit het buitenland te trekken, hoewel het in
grote lijnen in ieder land om drie voorzieningen gaat: mogelijkheden om de arbeids-
tijden aan te passen aan de zorgtaken, kinderopvangfaciliteiten, en verlofregelingen
voor ouders en informele helpers. 
Over het algemeen ligt de nadruk in reeds ingevoerde ouderschaps- en zorgverlof-
regelingen op de zorg voor (zieke) kinderen. Dit geldt in mindere mate voor de
Nederlandse (zorg)verlofregelingen. De Wet financiering loopbaanonderbreking en
het in de Wet arbeid en zorg voorgestelde kortdurende zorgverlof gelden ook voor
anderen dan kinderen. Ouderschapsverlof en adoptieverlof hebben vanzelfsprekend
alleen betrekking op de zorg voor de kinderen. 

Uit het spaarzame evaluatieonderzoek van zorgverlofregelingen in Nederland en
andere landen, blijkt dat deze vooral gebruikt worden door vrouwen en met name
door moeders die verlof opnemen voor (zieke) kinderen (Kremer 1995; Koopmans en
Stavenuiter 1999; Metz en Siegelaer 1998; Rostgaard en Fridberg 1998; Van der Aa et
al. 2000; Grootscholte et al. 2000). 
Overheidspersoneel maakt doorgaans meer gebruik van zulke regelingen dan personen
die in het bedrijfsleven werkzaam zijn. Verder is het gebruik hoger in bedrijfstakken
met een verlofvriendelijke CAO zoals de zorg- en welzijnssector (Merens 2000;
Grootscholte et al. 2000). 
Hierbij dient aangetekend te worden dat geen van de Nederlandse of de in andere landen
bestaande zorgverlofregelingen lijken op het betaalde langdurige zorgverlof, zoals dat
in dit onderzoek aan de respondenten is voorgelegd. De waarde van al dit onderzoek
is voor het vervolg van dit hoofdstuk dus beperkt. Desondanks zullen kenmerken als
het geslacht en de sector waarin mensen werkzaam zijn, in de latere analyses worden
betrokken.

De belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof wordt naar verwachting mede
bepaald door de hulpsituatie, de gegeven hulp, de maatregelen die men heeft moeten
treffen om werken en zorgen te combineren, en de ervaren tijdsbelasting. Het ligt dan
ook voor de hand de in de eerdere hoofdstukken beschreven determinanten te betrekken
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in de verklaring van de belangstelling voor zorgverlof. Dat geldt in het bijzonder voor
kenmerken die in al die drie hoofdstukken van belang bleken en/of sterk bleken bij te
dragen aan de gezochte verklaring. Dat geldt, bijvoorbeeld, voor factoren als leeftijd,
geslacht, huishoudensvorm en inkomen van de hulpgever, de geboden hulp, het type
zorgsituatie en persoonskenmerken van de hulpbehoevende. Arbeidskenmerken bleken
over het algemeen geen invloed te hebben op het kennen van een hulpbehoevende,
hulp geven en tijdsbelasting. Ze worden desondanks in de latere analyses betrokken
om te kunnen nagaan of ze van invloed zijn op de verschillen in belangstelling voor
zorgverlof. Als dat het geval is, zou een regeling betaald langdurig zorgverlof wellicht
naar deze werkkenmerken moeten differentiëren.

6.2.3 Kenmerken van belangstellenden
In deze paragraaf wordt nagegaan in welke mate bevolkingsgroepen verschillen in
hun belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof. De kenmerken waarop wordt
vergeleken, zijn in vier rubrieken ingedeeld: persoons- en huishoudenskenmerken van
de belangstellende, werkkenmerken, kenmerken van de hulpsituatie, en kenmerken
van de hulpbehoevende en de gegeven hulp. In het volgende worden ze per groep
besproken.

Persoons- en huishoudenskenmerken
Op grond van de literatuur en van de bevindingen in voorgaande hoofdstukken, mogen
verschillen in belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof worden verwacht naar
sekse, leeftijdsklasse en sociaal-economische kenmerken.
In de voorgaande hoofdstukken bleken vrouwen vaker een hulpbehoevende in de
omgeving te kennen (zie tabel. 3.8), vaker hulp te geven (zie tabel 4.13) en vaker een
hoge tijdsbelasting te ervaren als ze helpen met betaald werk combineren (zie tabel 5.14).
Uit de bespreking van de nationale en internationale literatuur blijkt dat vrouwen vaker
gebruikmaken van zorgverlofregelingen. Personen van 45 jaar en ouder geven vaker
hulp dan jongere mensen (zie tabel 4.13). Uit de literatuur blijkt dat hoger opgeleiden
vaker gebruikmaken van zorgverlofregelingen.

In tabel 6.1 staan de uitkomsten van het onderzoek naar zorgverlof vermeld. Hieruit
blijkt dat de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof significant lager is onder
de jongste en de oudste leeftijdsgroep. Vrouwen tonen weliswaar vaker belangstelling
voor zulk verlof dan mannen, maar dat verschil is niet significant. Dit laatste geldt
ook voor de verschillen tussen de inkomensgroepen. Lager opgeleiden hebben meer
belangstelling dan hoger opgeleiden. Dit verschil is hier niet significant maar zal na
controle voor andere variabelen wel significant blijken (zie § 6.2.5).
Deze uitkomsten zijn opmerkelijk omdat ze afwijken van wat men op basis van het
gebruikerspatroon van andere regelingen voor zorgverlof zou kunnen verwachten. 
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Tabel 6.1 Belangstelling van werkenden met een hulpbehoevende in de naaste omgeving voor betaald langdurig 
zorgverlof naar verschillende achtergrondkenmerken, 1997-1999 (in procenten)

% (n)

leeftijdscategorie sign.
16-34 jaar 48 (313)
35-44 jaar 60 (267)
45-54 jaar 61 (239)
≥ 55 jaar 41 (69)

geslacht n.s.
man 51 (455)
vrouw 56 (435)

huishoudensvorm n.s.
eenpersoonshuishouden 53 (122)
geen kind jonger dan 12 jaar 54 (446)
kind jonger dan 12 jaar 56 (322)

nettohuishoudensinkomen n.s.
< 41.000 gulden 49 (239)
41.000-55.000 gulden 55 (199)
> 5.5000 gulden 56 (417)

opleidingsniveau n.s.
geen/lo/lbo/mavo 55 (278)
havo/vwo/mbo 56 (375)
hbo/wo 49 (233)

totaal 54 (888)

sign.= significant verschil (p < 0,05); n.s. = niet significant.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Zoals gezegd zijn vrouwen, relatief jonge personen en personen uit hogere sociaal-
economische groepen onder de gebruikers van deze andere regelingen juist veel sterker
vertegenwoordigd. Dat deze groepen minder belangstelling hebben voor betaald lang-
durig zorgverlof is wel in overeenstemming met het feit dat ze minder vaak informele
hulp verlenen. Toch is het niet zo dat het profiel van de hulpverleners dat van de
belangstellenden bepaalt. In dat geval zou namelijk de belangstelling onder vrouwen
veel hoger moeten zijn dan onder mannen. In paragraaf 6.2.5 wordt hierop terug-
gekomen.

Werkkenmerken
Uit de literatuur blijkt dat de belangstelling voor vormen van zorgverlof gemiddeld
hoger is onder overheidspersoneel, onder personen die werken in de sector van zorg
en welzijn en/of bij grote bedrijven en onder niet-leidinggevenden (Brouns en Grünell
1996; Van der Aa et al. 2000; Grootscholte et al. 2000). Uit de voorgaande hoofdstuk-
ken blijkt dat degenen die fulltime werken, minder vaak een hulpbehoevende in de
naaste omgeving kennen dan deeltijdwerkenden (zie tabel 3.10). De eersten ervaren
het combineren van werken en helpen vaker als belastend dan deeltijdwerkenden (zie
tabel 5.14). Personen met een medisch of verzorgend beroep geven vaker informele
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hulp dan andere (tabel 4.13), ook al heeft dat niet met de sector op zich te maken
maar met het feit dat daarin naar verhouding veel vrouwen werkzaam zijn en velen
van hen parttime werken. 

Tabel 6.2 Belangstelling van werkenden voor betaald langdurig zorgverlof naar werkkenmerken, 1997-1999 
(in procenten)

% (n)

arbeidsmarktpositie n.s.
deeltijd 56 (291)
voltijd 54 (477)

loondienst of zelfstandige sign.
loondienst 56 (760)
zelfstandig of meewerkend 33 (42)

beroepsgroep n.s.
commercieel 53 (181)
medisch 56 (181)
technisch 46 (124)
overig 59 (171)

bedrijfstak n.s.
dienstverlening 55 (347)
overig 52 (326)

leidinggevende functie n.s.
wel 51 (293)
niet 55 (572)

bedrijfsomvang n.s.
10-49 personen 53 (190)
50-99 personen 54 (100)
≥ 100 personen 56 (427)

totaal 54 (888)

sign.= significant verschil (p < 0,05); n.s. = niet significant.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Zijn deze kenmerken ook van invloed op de belangstelling voor betaald langdurig
zorgverlof? In tabel 6.2 is de belangstelling naar deze bedrijfs- en werkkenmerken
weergegeven. Hieruit blijkt dat er maar één kenmerk is waarbij zich een significant
verschil voordoet: zelfstandigen hebben veel minder belangstelling voor betaald lang-
durig zorgverlof dan werkenden in loondienst. Er zijn aanwijzingen dat zelfstandigen
– juist omdat ze eigen baas zijn – hun werktijd gemakkelijker kunnen afstemmen op
andere verplichtingen. Het gevonden verschil kan ook zijn ontstaan doordat het
onderzoek onvoldoende op zelfstandige ondernemers was toegesneden. Zo is het niet
denkbeeldig dat bij opname van langdurig verlof een deel van de klantenkring verloren
gaat waardoor zelfstandigen, ook bij volledige vergoeding van door zorgverlof
gederfd inkomen, nog financieel verlies lijden. Het was niet mogelijk om het onder-
zoek zo in te richten dat de bijzondere positie van zelfstandigen volledig werd belicht.
Het gevolg daarvan is dat de geringere belangstelling van zelfstandigen voor betaald
langdurig zorgverlof niet goed kan worden verklaard. 

124 BELANGSTELLING VOOR BETAALD LANGDURIG ZORGVERLOF



Andere arbeidskenmerken hebben geen van alle invloed op de belangstelling. Dit is in
lijn met de bevindingen in eerdere hoofdstukken. Afgezien van personen met medische
of verzorgende beroepen, die vaker hulp geven, bleek geen van de arbeidskenmerken
van invloed op het kennen van een hulpbehoevende, het geven van hulp of de ervaren
tijdsbelasting. De uitkomsten wijken wel sterk af van het beeld dat bij andere regelingen
voor zorgverlof naar voren komt.

Een in het onderzoek betrokken werkkenmerk is nog niet besproken: de flexibiliteit
van het werkrooster. Dit is een bijzonder kenmerk omdat die flexibiliteit in hoge mate
zou kunnen bepalen welke maatregelen men moet treffen om werken en helpen te
combineren (de later te beschrijven werkoplossingen). Op basis van de literatuur mag
verwacht worden dat de belangstelling voor zorgverlof groter is naarmate het werkrooster
minder flexibel is. Of dat voor het betaalde langdurige zorgverlof ook geldt, blijkt uit
de cijfers in tabel 6.3.

Tabel 6.3 Belangstelling van werkenden voor betaald langdurig zorgverlof naar werkschema en flexibiliteit van 
werkuren, 1997-1999 (in procenten)

% (n)

werkschema n.s.
ik werk uitsluitend door de week overdag 56 (432)
in principe werk ik door de week overdag maar ik werk in de avonden, nachten en/of weekenden
door overwerk of een tweede baan 50 (152)
in principe werk ik door de week overdag maar ik werk in de avonden, nachten en/of de weekenden
om overdag meer vrij te zijn 42 (33)
in mijn werk heb ik te maken met avond-, nacht- en/of weekenddiensten, ploegendiensten of 
dienstroosters 56 (260)

zeggenschap begin- en eindtijden n.s.
geheel niet of zeer moeilijk 52 (425)
binnen grenzen, maar ik moet dat wel vooraf melden of toestemming vragen 60 (234)
binnen grenzen, ik hoef dat niet vooraf te melden 55 (122)
ik kan zelf bepalen op welke tijdstippen ik werk, op voorwaarde dat ik mijn werk verricht en mijn 
afspraken nakom 48 (95)

zeggenschap werkdagen n.s.
geheel niet of zeer moeilijk 51 (482)
binnen grenzen, maar ik moet dat wel vooraf melden of toestemming vragen 61 (280)
binnen grenzen, ik hoef dat niet vooraf te melden 46 (37)
ik kan zelf bepalen op welke dagen ik werk, op voorwaarde dat ik mijn werk verricht en mijn 
afspraken nakom 54 (76)

totaal 54 (888)

sign. = significant verschil (p < 0,05); n.s. = niet significant.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Het lijkt voor de hand te liggen dat hulp en werk bij een flexibel werkrooster een-
voudiger op elkaar zijn af te stemmen. Toch blijkt een geringe flexibiliteit niet te 
leiden tot de grotere belangstelling voor zorgverlof die men op grond daarvan zou

125BELANGSTELLING VOOR BETAALD LANGDURIG ZORGVERLOF



verwachten. Later zal blijken dat werkenden wel meer uren verlof wensen naarmate
hun werkrooster sterker vastligt (§ 6.2.5).

Tijdoplossingen in de werksfeer
Als werken en helpen lastig te combineren zijn, kan tijd worden vrijgemaakt door een
beroep te doen op bestaande verlofregelingen of door op andere wijze de arbeidstijd
terug te brengen. Soms zitten werken en helpen elkaar zo in de weg dat het mensen
verhindert van baan te veranderen of meer uren te gaan werken. In elk geval bleek de
combinatie van werken en helpen in veel gevallen een zware last. In hoofdstuk 5
bleek dat het vooral vrouwen zijn die zulke werkoplossingen kiezen en de combinatie
van werken en helpen als last ervaren. 

Tabel 6.4 Belangstelling van werkende helpers voor betaald langdurig zorgverlof naar werkoplossingen en ervaren
tijdsbelasting, 1997-1999 (in procenten)

belangstelling (n)

vakantie- en/of adv-dagen opgenomen om te kunnen blijven helpen sign.
ja 81 (186)
nee 54 (422)

calamiteitenverlof opgenomen om te kunnen blijven helpen sign.
ja 87 (47)
nee 60 (562)

ziek gemeld om te kunnen blijven helpen sign.
ja 97 (34)
nee 60 (575)

minder gaan werken om te kunnen helpen sign.
ja 87 (38)
nee 61 (571)

ander werk gaan doen om te kunnen helpen n.s.
ja 89 (9)
nee 62 (599)

meer thuis gaan werken sign.
ja 93 (15)
nee 62 (587)

op andere tijden gaan werken n.s.
ja 61 (44)
nee 62 (557)

uren ingehaald met overwerken n.s.
ja 72 (46)
nee 61 (555)

ervaren tijdsbelasting sign.
laag 44 (275)
hoog 78 (339)

totaal 63 (614)

sign. = significant verschil (p < 0,05); n.s. = niet significant.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek) 
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In tabel 6.4 staat hoe groot de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof is
onder werkenden die destijds voor deze zogenoemde werkoplossingen hebben gekozen
of zich zwaar belast voelden. Deze tabel heeft vanzelfsprekend alleen betrekking op
werkenden die destijds hulp gaven.
Mensen die gedwongen zijn geweest tot het treffen van zogenoemde werk oplossingen
(zoals het opnemen van vakantiedagen of calamiteitenverlof) hebben veel vaker
belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof dan mensen die dergelijke maatregelen
niet hebben genomen. De werkoplossingen duiden op tijdsproblemen. De belangstelling
onder degenen die een hoge tijdsbelasting ervaren, blijkt ook duidelijk hoger dan
onder hen die zich minder belast voelen.

Kenmerken van de hulpsituatie
Werkenden die hulp geven, hebben veel vaker (62% vs. 33%) belangstelling voor
betaald langdurig zorgverlof dan werkenden die niet geholpen hebben. Het is goed
voor te stellen dat de belangstelling voor zo'n verlof groter is naarmate men in een
nauwere relatie staat tot de hulpbehoevende. Uit hoofdstuk 4 bleek immers dat men
ook vaker helpt naarmate men met de hulpvrager nauwer verwant is (tabel 4.13).
Naast de sociale, bleek ook de fysieke afstand een determinant van het geven van
hulp. In datzelfde hoofdstuk 4 werd aangetoond dat in gevallen van tijdelijke ziekte
vaker hulp wordt geboden dan in de andere gevallen; bij sterfgevallen wordt naar ver-
houding het minst geholpen (zie tabel 4.13). Hulp bij een sterfgeval leidt anderzijds
tot een grotere tijdsbelasting (tabel 5.14). Wat de tijdsbelasting betreft, is de rangorde
van de situaties dus precies omgekeerd: bij sterfgevallen is die het hoogst, bij tijdelijke
ziekte gemiddeld het laagst. Dat de laatstgenoemde rangorde zwaarder weegt in de
belangstelling voor zorgverlof, valt af te leiden uit de cijfers in tabel 6.5.

Tabel 6.5 Belangstelling van werkenden voor betaald langdurig zorgverlof naar al dan niet helpen en kenmerken 
van zorgsituaties, 1997-1999 (in procenten)

personen die hielpen personen die niet hielpen totaal
% (n) % (n) % (n)

relatie respondent- hulpbehoevende sign. sign. .
partner 68 (97) – (3) 67 (99)
inwonend 1e graad 68 (56) – (9) 59 (65)
niet-inwonend 1e graad 68 (280) 35 (112) 58 (392)
niet-inwonend 2e graad 47 (62) 28 (58) 38 (120)
niet-inwonend overige familie 44 (50) 46 (59) 48 (108)
overige kennissen 54 (63) 25 (36) 42 (98)

reistijd naar hulpbehoevende n.s. n.s. n.s.
0–10 minuten reistijd 62 (342) 36 (121) 55 (463)
meer dan 10 minuten reistijd 64 (244) 32 (137) 53 (81)

type zorgsituatie n.s. n.s. sign.
chronisch zieke 57 (175) 25 (80) 47 (255)
tijdelijk zieke 62 (310) 34 (103) 55 (413)
sterfgeval 70 (128) 40 (93) 58 (222)

totaal 62 (613) 33 (276) 53 (890)

sign. = significant verschil (p < 0,05); n.s. = niet significant.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)
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De belangstelling voor zorgverlof hangt duidelijk samen met de sociale afstand. Is de
partner hulpbehoevend, dan heeft 70% van de respondenten belangstelling voor
betaald langdurig zorgverlof; betreft het hulp aan een kennis, dan is de belangstelling
nog maar 42%. De belangstelling voor verlof om partners en familieleden in de eerste
graad (ouders en kinderen) te helpen, is hoger dan gemiddeld; om familieleden in de
tweede graad en overige vrienden en kennissen te helpen, juist lager.
Onder degenen die niet hebben geholpen, is de partner, een inwonend kind of een
inwonende ouder zelden degene die hulp nodig heeft. Daarom is niet goed na te gaan
in hoeverre de belangstelling voor verlof onder hen afwijkt van het gemiddelde.
In paragraaf 6.2.5 zal overigens blijken dat de relatie met de hulpbehoevende geen
determinant is van de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof maar wel van
de gewenste hoeveelheid verlof (§ 6.3.3).
De belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof blijkt onder degenen die een sterf-
geval hebben meegemaakt, groter dan gemiddeld en dat is nog sterker het geval als ze
hebben geholpen. De verschillen zijn – mede door de kleine aantallen – niet significant.
Uit de multivariate analyse in paragraaf 6.2.5 zal blijken dat het type situatie geen
determinant van belangstelling is, maar wel van betekenis is voor de hoeveelheid verlof
(§ 6.3.3). De fysieke afstand, ten slotte, blijkt niet van invloed op de belangstelling.

Kenmerken van de hulpbehoevende
In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat het geven van hulp ook bepaald wordt door kenmerken
van de hulpbehoevende. Naast leeftijd en geslacht bleken de mate waarin de hulp-
behoevende begeleiding en emotionele steun nodig heeft, van invloed op de hulp
maar ook op de ervaren belasting (tabellen 4.14 en 5.14).

Tabel 6.6 Belangstelling van werkenden voor betaald langdurig zorgverlof naar al dan niet helpen en kenmerken van
hulpbehoevenden, 1997-1999 (in procenten)

personen die hielpen personen die niet hielpen totaal
% (n) % (n) % (n)

leeftijdscategorie n.s. sign. sign.
1-39 jaar 63 (106) 29 (24) 57 (130)
40-64 jaar 64 (163) 39 (85) 56 (248)
65-79 jaar 66 (196) 40 (93) 57 (290)
≥ 80 jaar 54 (140) 20 (69) 43 (208)

geslacht n.s. sign. n.s.
man 64 (214) 38 (116) 55 (330)
vrouw 61 (398) 30 (159) 52 (556)

begeleidingsbehoefte n.s. n.s. n.s.
weinig 65 (202) 42 (108) 57 (310)
matig 63 (207) 27 (74) 54 (281)
veel 59 (205) 29 (93) 49 (298)

emotionele steun nodig sign. n.s. sign.
geen 63 (196) 36 (103) 47 (299)
wel 68 (418) 32 (173) 57 (591)

totaal 62 (613) 33 (276) 53 (890)

sign. = significant verschil (p < 0,05); n.s. = niet significant.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)
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Tabel 6.6 laat zien in hoeverre de kenmerken van de hulpbehoevende van invloed zijn
op de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof. Deze is geringer als de hulp-
behoevende hoogbejaard is. Dat geldt sterker voor niet-helpers dan voor helpers. Het
geslacht van de hulpbehoevende lijkt er weinig toe te doen, al blijkt dat niet-helpers
voor mannelijke hulpbehoevenden eerder zorgverlof willen opnemen. De behoefte aan
emotionele steun blijkt wel van invloed op de belangstelling. Dat geldt voor personen
die al hielpen. Voor niet-helpers is het verschil niet significant.

Hulpkenmerken
Welke aspecten van de hulp zijn van invloed op de beslissing om betaald langdurig
zorgverlof op te gaan nemen? In de voorgaande hoofdstukken bleek een aantal hulp-
kenmerken van invloed te zijn op de ervaren tijdsbelasting. Naarmate men meer uren
hulp per week geeft, is de ervaren tijdsbelasting hoger (tabel 5.14). Daarbij wordt de
persoonlijke of lichamelijke verzorging eerder als belastend ervaren dan andere vormen
van verzorging (tabel 5.14). In tabel 6.7 wordt beschreven welke kenmerken van de
hulpsituatie van invloed zijn op de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof.

Tabel 6.7 Belangstelling van werkenden voor betaald langdurig zorgverlof naar al dan niet helpen en kenmerken van
de geboden hulp, 1997-1999 (in procenten)

personen die hielpen personen die niet hielpen totaal
% (n) % (n) % (n)

uren hulp per week sign. sign.
0 uur – (0) 33 (276) 33 (276)
1–4 uur 40 (154) – (0) 40 (154)
5–8 uur 60 (133) – (0) 60 (133)
9–16 uur 69 (130) – (0) 69 (130)
≥ 17 uur 78 (163) – (0) 78 (163)

aantal uren thuiszorg n.s. n.s. n.s.
0 uur 64 (333) 32 (133) 55 (466)
1–4 uur 57 (98) 27 (26) 51 (123)
5–8 uur 68 (84) 47 (49) 60 131)
9–16 uur 67 (49) 24 (21) 55 (71)
≥ 17 uur 57 (30) 46 (22) 52 (52)

persoonlijke verzorging sign. sign.
geen 58 (280) – (0) 58 (280)
wel 66 (304) – (0) 66 (304)

aantal uren andere 'informele' hulp sign. sign. sign.
0 uur 68 (251) – (0) 68 (251)
1–4 uur 42 (26) 54 (24) 48 (50)
5–8 uur 48 (42) 27 (44) 37 (85)
9–16 uur 57 (61) 25 (44) 44 (105)
≥ 17 uur 70 (167) 43 (113) 59 (280)

totaal 62 (613) 33 (276) 53 (890)

sign. = significant verschil (p < 0,05); n.s. = niet significant.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)
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Van invloed op de belangstelling zijn: het aantal hulpuren van de respondent, het aan-
tal hulpuren van andere 'informele' helpers (de centrale verzorger of een particuliere
hulp). De belangstelling is groter naarmate werkenden meer uren informele hulp geven.
Indien anderen ook informele hulp verlenen, geldt eenzelfde verband: de belangstelling
is groter naarmate er meer informele uren hulp door anderen wordt verleend. Opvallend
is dat dit verband niet terug te vinden is met het aantal uren thuiszorg: dit aantal uren
is niet van invloed op de belangstelling. 
Kijkt men naar het type hulp, dan blijkt dat helpers meer belangstelling hebben wanneer
ze hulp bij de persoonlijke verzorging verlenen.

6.2.4 Niet-belangstellenden
In de literatuur wordt vaak gemeld dat werknemers geen belangstelling voor zorgverlof
zouden hebben omdat hun werk dit niet toelaat. In tabel 6.8 is vermeld welke reden
werkenden die geen belangstelling hebben voor zorgverlof daarvoor opgeven.

Tabel 6.8 Redenen om geen betaald langdurig zorgverlof op te nemen onder helpers en niet-helpers die betaald werk

verrichten, 1997-1999 (verticaal gepercenteerd)a

helpers niet-helpers totaal

hulp
er was voldoende informele hulp 42 66 52
er was voldoende professionele hulp 25 39 31
andere hulpredenen 14 17 16

een of meer hulpredenen genoemd 52 79 65

werk
ik kon niet gemist worden 17 13 15
mijn werkgever zou me geen vrij geven 14 6 11
andere werkredenen 7 1 4

een of meer werkredenen genoemd 27 17 22

hulp en werk waren goed te combineren 16 – 9

(n) (227) (185) (412) (597)
a Doordat respondenten meerdere redenen kunnen opgeven tellen de percentages tot meer dan 100%.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

De aanwezigheid van voldoende hulp wordt het meest genoemd als reden om geen
verlof op te nemen. Volgens 65% van de niet-belangstellenden is er voldoende informele
en/of professionele hulp voor de hulpbehoevenden. Werk wordt aanzienlijk minder
vaak genoemd als reden. Slechts 22% neemt geen verlof op vanwege een of meer
werkredenen, waarvan 'ik kon niet gemist worden' de meest genoemde is. Het verschil
tussen hulp- en werkredenen is nog groter bij personen die niet helpen. 
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6.2.5 Modellering van belangstelling
In de vorige paragrafen is gezocht naar factoren die bepalen of werkenden al dan niet
belangstelling hebben voor betaald langdurig zorgverlof. Daarbij zijn telkens een of
twee factoren tegelijkertijd onder de loep genomen. In deze paragraaf wordt de invloed
van die factoren gezamenlijk onderzocht. Door te corrigeren voor de andere factoren
kan de invloed van één specifieke factor bepaald worden; dit is het zogenoemde margi-
nale effect van die factor (de eigen bijdrage van de factor aan de verklaring). Uit para-
graaf 6.2.3 blijkt, bijvoorbeeld, dat er bij sterfgevallen vaker belangstelling is voor
zorgverlof dan bij gevallen van kortstondige of chronische ziekte. Dat zou kunnen
komen doordat er bij sterfgevallen vaak veel uren hulp wordt geboden en om die reden
zorgverlof gewenst is (het totale effect). Na correctie voor het aantal uren dat geholpen
wordt, kan blijken dat bij een sterfgeval er een even grote belangstelling is voor zorg-
verlof als bij een kortstondige of chronische ziekte. Deze correctie is in de hierna
beschreven analyse uitgevoerd. De hoofdlijnen van de relatie die in deze paragraaf
onderzocht wordt, staat beschreven in paragraaf 2.2. De relatie wordt weergegeven
door alle doorgetrokken lijnen uit figuur 6.1 die lopen naar het blok 'betaald langdurig
zorgverlof'.

Het onderzoek waarvan in de voorgaande hoofdstukken en paragrafen verslag is
gedaan, resulteert in een selectie van kenmerken die determinanten van de belangstelling
voor zorgverlof zouden kunnen zijn. Determinanten zijn opgenomen in het model als
de relevantie ervan uit een van de vorige hoofdstukken bleek, of als de literatuur over
soortgelijke regelingen de relevantie suggereert.1 In principe worden in de tabellen
alleen de significante effecten vermeld.2 Hierop zijn drie uitzonderingen: het geslacht,
de relatie met de hulpbehoevende en het type hulpsituatie. De onderzoeksvragen 2b,
4, 5 en 6 vooronderstellen specifieke effecten voor mannen en vrouwen. Om deze
reden wordt het effect van geslacht op de belangstelling in de volgende tabel gepresen-
teerd, of dit kenmerk nu significant is of niet. De effecten van de relatie met de hulp-
behoevende en het type hulpsituatie worden gepresenteerd omdat ze mogelijk een rol
spelen in de vormgeving van de zorgverlofregeling.

In tabel 6.9 staan de resultaten van de uitgevoerde schatting vermeld.3 Zij zijn geba-
seerd op een steekproef van 505 werkenden. Zoals in hoofdstuk 2 uitgebreid aan de
orde is gekomen, is de potentiële zorgverlofopnemer de eenheid van analyse. De cijfers
in de tabel kunnen als volgt worden geïnterpreteerd: als een coëfficiënt (b) bij een
bepaalde bevolkingsgroep groter dan 0 is, betekent dit dat deze groep een grotere
belangstelling heeft voor zorgverlof dan de referentiecategorie. Tussen haakjes staan
de standaardfouten.4 Die geven aan hoe groot de foutenmarge is bij de gevonden 
relatie.5 In de laatste kolom is vermeld of de coëfficiënt significant van nul (de referentie-
categorie) verschilt. 
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Tabel 6.9 Wel of geen belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof onder werkenden, naar kenmerken van de
respondent, geboden hulp en hulpbehoevende, 1997-1999 (in b en( s.e.); n = 505)

b (s.e.) sign.

geslacht respondent man (referentiecategorie)
vrouw 0,00 (0.13) n.s.

opleidingsniveau respondent geen of lo, lbo, mavo, havo, vwo, mbo 
(referentiecategorie)

hbo, wo –0,49 (0,14) sign.
ervaren tijdsbelasting respondent laag (referentiecategorie)

hoog 0,61 (0,13) sign.
vakantie- en/of ADV-dagen opgenomen nee (referentiecategorie)

ja 0,48 (0,17) sign.
calamiteiten-/ziekteverlof opgenomen nee (referentiecategorie)

ja 0,87 (0,30) sign.
relatie respondent-hulpbehoevende partner (referentiecategorie)

eerstegraads familieleden –0,17 (0,21) n.s.
overigen –0,18 (0,23) n.s.

type hulpsituatie chronisch (referentiecategorie)
tijdelijk 0,05 (0,14) n.s.
sterfgeval 0,12 (0,18) n.s.

uren geboden hulp respondent 0 uur (referentiecategorie)
1–4 uur –0,08 (0,19) n.s.
5–8 uur 0,54 (0,21) sign.
9–16 uur 0,31 (0,22) n.s.
17–40 uur 0,75 (0,27) sign.
≥ 41 uur 0,38 (0,30) n.s.

uren geboden andere (informele) hulp 0 uur (referentiecategorie)
(van centrale verzorger of particuliere hulp) 1–16 uur 0,71 (0,35) sign.

17–40 uur 0,78 (0,39) sign.
≥ 41 uur 1,03 (0,38) sign.

respondent is centrale verzorger nee (referentiecategorie)
ja 0,75 (0,35) sign.
constante –1,27 (0,42) sign.

adjusted R2 0,24

a De effecten van kenmerken van de respondent (leeftijdscategorie, huishoudensvorm, arbeidsmarktpositie van de partner, 
nettohuishoudensinkomen, lichamelijke beperkingen), werkkenmerken van de respondent (arbeidsmarktpositie, loondienst of
zelfstandige, beroepsgroep, bedrijfstak, leidinggevende functie, werkschema, bedrijfsomvang, zeggenschap), zorgoplossingen
(huisgenoten nemen taken over, huishoudelijke hulp ingeschakeld), reistijd naar hulpbehoevende, kenmerken van de hulp
behoevende (leeftijdscategorie, geslacht, lichamelijke beperkingen, begeleidingsbehoefte, emotionele steun nodig, kon niet 
langer dan een half uur alleen gelaten worden) en andere hulpkenmerken (aantal uren thuiszorg, type hulp) bleken niet 
significant (p > 0,05).

sign. = significant verschil (p < 0,05) ; n.s.=geen significant verschil (p ≥ 0,05).

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Overeenkomstig de bevindingen in paragraaf 6.2.3 blijkt uit deze analyse dat kenmerken
van het werk van de potentiële verlofopnemer niet van invloed zijn op de belangstelling
voor betaald langdurig zorgverlof. Oplossingen in de werksfeer om extra tijd te creëren
(zoals het opnemen van vakantiedagen of calamiteitenverlof) hebben daarentegen wel
een positief effect op de belangstelling. Ook is de ervaren tijdsbelasting een bepalende
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determinant: hoe hoger de ervaren tijdsbelasting, hoe groter de kans op belangstelling.
Dit wijst erop dat de mate waarin een werkende door het helpen in tijdsproblemen is
geraakt, bepalend is voor de belangstelling. Een belangrijk effect van betaald langdurig
zorgverlof zal dan ook zijn dat het de tijdsdruk vermindert bij werkenden die op hun
tenen moeten lopen om de benodigde hulp te verlenen.

Uit tabel 6.9 blijkt dat het geslacht van de (potentiële) verlofopnemer niet bepalend is
voor de belangstelling van zorgverlof. Vrouwen geven, bijvoorbeeld, wel vaker infor-
mele hulp dan mannen (tabel 4.13), maar ze hebben ceteris paribus geen grotere
belangstelling voor zorgverlof. Dit is in overeenstemming met wat in tabel 6.1 is
gevonden.

Tabel 6.2 toont een verband tussen de relatie van de (potentiële) verlofnemer met de
hulpbehoevende en belangstelling voor zorgverlof. De belangstelling is groter dan
gemiddeld als men hulp aan partners of familieleden in de eerste graad geeft of wil
geven. Dit blijkt geen direct verband te zijn maar een indirect. Het ontstaat als volgt:
als de partner wordt verzorgd, is de verlofopnemer over het algemeen de centrale ver-
zorger en/of iemand die veel uren hulp biedt. Omdat centrale verzorgers en mensen
die veel hulp bieden, significant vaker belangstelling hebben voor betaald langdurig
zorgverlof, verdwijnt het effect van de relatie tussen hulpgever en hulpbehoevende.

Een vergelijkbare uitkomst wordt gevonden voor het type hulpsituatie. De belangstelling
voor betaald langdurig zorgverlof blijkt onder degenen die een sterfgeval hebben
meegemaakt, groter dan gemiddeld (tabel 6.6). In tabel 6.9 blijkt het verband insigni-
ficant. Dat de belangstelling onder degenen die een sterfgeval hebben meegemaakt, in
werkelijkheid groter is dan gemiddeld, komt doordat in die gevallen veel meer uren
hulp wordt gegeven.

Hoger opgeleiden hebben ceteris paribus significant minder belangstelling voor zorg-
verlof dan lager opgeleiden. Afgezien van het opleidingsniveau van de potentiële 
verlofopnemer zijn er geen demografische of sociaal-economische kenmerken die
enige invloed hebben op de belangstelling voor zorgverlof.

Het aantal uren informele hulp dat de potentiële verlofopnemer verleent, blijkt de
belangstelling voor zorgverlof mede te bepalen. Interessant daarbij is het niet-lineaire
verband. Een paar uur per week helpen verhoogt de belangstelling niet; helpen lukt
kennelijk ook zonder zorgverlof. Zodra er iets meer uren (5-8 per week) geholpen
wordt, is de belangstelling hoger. Ligt het aantal hulpuren tussen negen en zestien,
dan verschilt het effect op de belangstelling niet significant van nul. Wellicht hebben
deze middelgrote helpers hun leven meer op het verlenen van hulp ingericht door, 
bijvoorbeeld, parttime te gaan werken. De werknemers die veel uren hulp verlenen
(tussen de 16 en 40 uur per week), hebben de grootste belangstelling en dat ligt ook
wel voor de hand, want wie zoveel uur helpt, moet dat deels onder arbeidstijd doen.
Als men nog meer uur hulp geeft, is het effect weer insignificant, vermoedelijk omdat
het opnemen van zorgverlof geen soelaas meer biedt.
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Het aantal uren per week dat wordt ingezet door andere informele helpers (in casu de
centrale verzorger en de particuliere hulp) is eveneens een belangrijke determinant
van de belangstelling voor zorgverlof: hoe meer uur hulp per week er door hen geboden
wordt, hoe hoger die belangstelling is. Daaruit blijkt dat een regeling langdurig
betaald zorgverlof zou kunnen bijdragen aan het ontlasten van die centrale verzorger.

Het aantal uren thuiszorg per week (of de afwezigheid ervan) blijkt niet relevant voor
de beslissing om zorgverlof op te nemen. In hoofdstuk vier werd al aangegeven dat er
nauwelijks een relatie tussen informele hulp en thuiszorg lijkt te bestaan, en dat wordt
door deze resultaten nog eens bevestigd. Het lijkt erop dat de thuiszorg in de hier
bestudeerde gevallen een geheel andere functie heeft dan de informele hulp.

Opvallend afwezig als determinanten van de belangstelling voor zorgverlof, zijn de
kenmerken van de hulpbehoevende, zoals ernst van de hulpbehoefte, leeftijd en huis-
houdensvorm.

6.3 De gewenste hoeveelheid betaald langdurig zorgverlof

6.3.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt ingegaan op de hoeveelheid betaald langdurig zorgverlof die
wordt gewenst door degenen die belangstelling tonen voor zulk verlof. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen de intensiteit (het aantal uren per week), de duur (het
aantal weken) en de combinatie daarvan: het volume aan gewenst verlof.
De geraadpleegde literatuur geeft geen informatie over de duur en intensiteit van het
gebruik van bestaande regelingen voor zorgverlof en zeker niet wat het langdurige
verlof betreft. Geschikte ijkpunten zijn dus niet beschikbaar.6 

Ook in deze paragraaf wordt eerst een algemeen beeld geschetst aan de hand van de
antwoorden van de respondenten (§ 6.3.2). In paragraaf 6.3.3 worden intensiteit, duur
en volume gemodelleerd. In paragraaf 6.5 wordt een schatting genaakt van het aantal
uren zorgverlof dat in 1999 zou zijn gevraagd als zo'n regeling had bestaan.

6.3.2 Gewenste intensiteit en duur van verlof

Gewenste intensiteit
In tabel 6.10 staat het aantal uren per week vermeld dat degenen die belangstelling
hebben voor betaald langdurig zorgverlof, zouden willen opnemen.

Gemiddeld wensen de respondenten 15,5 uur betaald langdurig zorgverlof per week
op te nemen. Voor stervensbegeleiding worden significant meer verlofuren per week
gevraagd dan voor chronische en tijdelijke ziektegevallen. Onder de eerstgenoemde
groep komen dan ook relatief veel belangstellenden voor die 25-40 uur per week ver-
lof wensen. Later zal blijken dat dit verschil wordt bepaald door kenmerken van degenen
die een sterfgeval hebben meegemaakt, en niet door de situatie op zich.
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Tabel 6.10 Gewenste intensiteit (uren per week) van betaald langdurig zorgverlof onder werkende belangstellenden
naar type hulpsituatie (horizontaal gepercenteerd)

gemiddeld
1-4 uur 5-8 uur 9-16 uur 17-24 uur 25-40 uur aantal uren (n)

type hulpsituatie sign.
chronisch 12 18 37 19 15 14,0 (95)
tijdelijk 9 25 29 13 24 14,9 (196)
stervensbegeleiding 7 7 31 21 33 18,0 (84)

totaal 9 19 32 16 24 15,5 (375) 

sign. = significant (p < 0,05)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Gewenste duur
De gewenste duur van het betaalde langdurige zorgverlof is weergeven in tabel 6.11.
Belangstellenden zouden gemiddeld 37 weken verlof opgenomen hebben. Slechts een
klein deel van de belangstellenden wenst een verlof korter dan vijf weken. Voor de hulp
aan chronisch zieken wordt vanzelfsprekend langer verlof gewenst dan voor de onder-
steuning van tijdelijk zieken of stervenden. Bekijkt men de spreiding over de catego-
rieën, dan valt op dat een aanzienlijk deel van de belangstellenden die een chronisch
zieke (willen) helpen, langer dan een jaar verlof wenst. Wie voor een tijdelijk zieke
zorgt of wil zorgen, wenst in driekwart van de gevallen een periode van vijf weken tot
twaalf maanden betaald langdurig zorgverlof. De gewenste periodes verlof voor stervens-
begeleiding variëren sterk, maar ongeveer de helft wenst een verlof-periode van drie
maanden of langer.

Tabel 6.11 Gewenste duur (in weken) van betaald langdurig zorgverlof onder werkende belangstellenden naar 
hulpsituatie, 1997-1999 (horizontaal gepercenteerd)

2-4 5-13 3-12 langer gemiddeld
weken weken maanden dan 1 jaar aantal weken n

type hulpsituatie sign.
chronisch 6 27 26 41 61 (88)
tijdelijk 8 43 32 18 31 (183)
stervensbegeleiding 6 38 49 8 22 (80)

totaal 7 38 34 21 37 (351)

sign. = significant (p < 0,05)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

De combinatie van intensiteit en duur: het volume
In tabel 6.12 is de gewenste combinatie van intensiteit en duur van betaald langdurig
zorgverlof (het volume) weergegeven.
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Tabel 6.12 Gewenste intensiteit en duur van betaald langdurig zorgverlof onder werkende belangstellenden naar 
hulpsituatie, 1997-1999 (horizontaal gepercenteerd)

duur
2-13 3-12 langer 

intensiteit weken maanden dan 1 jaar (n)

type hulpsituatie .
chronisch 1-16 uur per week 25 28 47 (57)

meer dan 16 uur per week 47 21 32 (28)

tijdelijk 1-16 uur per week 47 33 19 (114
meer dan 16 uur per week 55 29 16 (69)

stervensbegeleiding 1-16 uur per week 39 49 12 (33)
meer dan 16 uur per week 50 48 2 (44)

totaal 45 34 21 (345)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Voor hulp aan een chronisch zieke wordt voor een lange periode weinig uren verlof óf
voor een korte periode intensief verlof gevraagd. Bij de hulp aan tijdelijk zieken gaat
het in een meerderheid van de gevallen om een kortere periode. De omvang van het
verlof dat voor stervensbegeleiding wordt gevraagd, vertoont niet zo'n duidelijk
patroon, al wordt zelden meer dan een jaar verlof gewenst.

Intensiteit, duur en volume van het gewenste zorgverlof laten een grote variatie zien:
de intensiteit loopt uiteen van enkele uren per week tot volledige werkweken en de
duur van enkele weken tot langer dan een jaar. In deze variatie zijn twee uitersten te
onderscheiden met verschillende potentiële gebruikersgroepen. Het ene uiterste wordt
gevormd door de 'intensieve gebruiker' die veel uren wenst voor een middellange
periode, vaak in verband met stervensbegeleiding van de partner of een familielid in
de eerste graad. Het andere uiterste wordt gevormd door de 'gestage gebruiker' die een
klein aantal uren verlof per week vraagt maar wel voor een relatief lange periode,
vaak om een chronisch zieke of gehandicapte hulp te bieden.

Naast het type hulpsituatie kan ook de relatie met de hulpbehoevende van invloed zijn
op het aantal uren zorgverlof dat men wenst. In tabel 6.13 staan de gewenste intensiteit,
duur en volume van het verlof vermeld voor de hulp aan partners, familieleden in de
eerste graad en overige familie en kennissen.
Gemiddeld wenst men een groter verlofvolume op te nemen voor de hulp aan partners
dan voor familieleden in de eerste graad en overige familie en kennissen. Voor partners
en familieleden in de eerste graad worden ongeveer evenveel verlofuren per week
opgenomen, maar de langere verlofduur (gemiddeld 47 weken) bij hulp aan partners
verklaart het grotere volume bij deze categorie.
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Tabel 6.13 Gemiddelde gewenste intensiteit (uren per week), duur (weken) en volume (uren in de hulpperiode) van
betaald langdurig zorgverlof naar de relatie tussen belangstellende en hulpbehoevende 

relatie belangstellende-hulpbehoevende uren per week weken volume

partner 17 47 618
familie 1e graad 18 33 510
overigen 13 38 495

totaal 17 37 523

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

6.3.3 Modellering van intensiteit, duur en volume van het gewenste verlof
Op dezelfde wijze als dat bij de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof is
gedaan, worden in deze paragraaf de determinanten van de intensiteit, de duur en het
volume van het gewenste verlof gezamenlijk bepaald. De selectie van belangrijke
kenmerken die determinanten zouden kunnen zijn van de hoeveelheid gewenst verlof,
heeft op dezelfde manier plaatsgevonden als bij de beslissing om wel of geen zorgverlof
te wensen (zie § 6.2.5). Ook de presentatie van de effecten gebeurt op dezelfde manier.
De resultaten hebben ook nu betrekking op de relatie die in figuur 6.1 wordt weer-
gegeven door alle doorgetrokken lijnen die lopen naar 'betaald langdurig zorgverlof'
(tevens de eerste vergelijking in § 2.2). Het zijn in zekere zin verfijningen van de
resultaten die in paragraaf 6.2.5 beschreven staan. 

In tabel 6.14 staan de schattingsresultaten vermeld. Zij zijn gebaseerd op dezelfde
steekproef van 505 werkenden als die in paragraaf 6.2.5. Er is gebruikgemaakt van
regressieanalyse. Daarbij is, met behulp van de Heckmantechniek, rekening gehouden
met het feit dat de intensiteit, de duur en het volume van het gewenste verlof slechts
voor een selectieve groep bekend is, namelijk de belangstellenden voor betaald lang-
durig zorgverlof.7

In de tabel worden verschillende afhankelijke variabelen gebruikt; daarom volgt eerst
een toelichting op de interpretatie van de coëfficiënten. In de derde kolom van de
tabel (onder de kop "uren") staan de determinanten van de gewenste intensiteit: het
gewenste aantal uren zorgverlof per week. Voor hulp aan verwanten in de eerste graad
wordt bijna twee uur (–1,51) minder zorgverlof per week gevraagd, dan voor de hulp
aan de partner (in dit geval de referentiecategorie), als alle overige kenmerken gelijk
zijn. Dit verschil is overigens niet significant. In de vierde kolom zijn de determinanten
van de duur (in weken) te vinden. Voor de eerstegraads verwant vraagt men bijna
twintig weken (–19,57) korter verlof dan voor hulp aan een partner, als alle overige
kenmerken gelijk zijn. De interpretatie van dit getal komt later ter sprake omdat juist
de toevoeging 'als alle overige kenmerken gelijk zijn' van groot belang is. De vijfde
kolom beschrijft het saldo van de verschillen in intensiteit en duur: het volume (in
uren). Daaruit blijkt dat voor de hulp aan een verwant in de eerste graad in totaal
gemiddeld 327 uur minder zorgverlof wordt gevraagd dan voor de ondersteuning van
de partner wordt verlangd (–3,27*100, omdat het volume door 100 is gedeeld).
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In feite is het volume de eenheid waar het om draait. Er is een aantal redenen waarom
naast het volume ook de intensiteit en de duur worden gepresenteerd. Voor de bereke-
ning van de kosten van zorgverlof is alleen het volume relevant. Of een bepaald
volume totstandgekomen is door een hoge intensiteit gedurende weinig weken of door
een lage intensiteit gedurende veel weken, is daarvoor irrelevant. Toch kan voor de
werkgever de uitsplitsing van het volume naar intensiteit en duur wel een interessant
gegeven zijn. De uitsplitsing laat zien hoe het effect van een bepaalde determinant op
het volume totstandgekomen is. Zo kan het voorkomen dat een bepaalde determinant
geen effect heeft op het volume, omdat zijn positieve effect op de intensiteit tenietgaat
door zijn negatieve effect op de duur. Het spreekt vanzelf dat in het volume naast de
determinanten van de belangstelling voor zorgverlof, ook die van de intensiteit en de
duur doorwerken. 

Het totale volume aan zorgverlof (dus uren per week maal het aantal weken) wordt
door kenmerken van de potentiële verlofopnemer bepaald, door werkoplossingen,
door de relatie met de hulpbehoevende en door het type hulpbehoefte. Gaat het om
hulp aan een chronische zieke, dan is het totale volume aan gewenst zorgverlof groter
dan voor de hulp aan tijdelijk zieken of stervenden. Dit effect is vooral een gevolg
van het feit dat voor hulpbehoevenden met chronische ziekten gedurende een langere
periode zorgverlof gewenst wordt.

Voor de hulp aan partners wil men meer zorgverlof opnemen dan voor hulp aan andere
familieleden of vrienden en kennissen. Dit komt vooral doordat het verlof ten behoeve
van hulp aan partners voor een langere periode wordt gevraagd. Voor partners en
familie in de eerste graad vraagt men bovendien significant meer uren per week dan
voor andere familieleden of vrienden/kennissen.
Het geslacht van de (potentiële) verlofopnemer speelt bij de bepaling van het gewenste
volume zorgverlof evenmin een rol als bij de ja/nee-beslissing. 
Hoogopgeleiden willen minder zorgverlof opnemen dan laagopgeleiden. Dat is deels
een gevolg van het feit dat ze minder uren per week willen opnemen, en deels van het
feit dat ze dat gedurende minder weken willen. In tabel 6.9 zagen we ook al dat het al
dan niet belangstelling hebben voor zorgverlof negatief gerelateerd is aan het niveau
van de opleiding. 
Werkenden met kleine kinderen willen minder uur zorgverlof per week, maar dat
effect werkt niet door in het volume. 
Uit tabel 6.9 blijkt dat het al dan niet belangstelling hebben voor zorgverlof niet
bepaald wordt door werkkenmerken. Als enig werkkenmerk blijkt nu de mate van
zeggenschap wel een bepalende factor voor het volume van het gewenste zorgverlof
te zijn: hoe minder zeggenschap over werkdagen en/of -tijden, hoe meer verlofuren
per week er worden verlangd waardoor ook het totale volume hoger is.
Werkoplossingen als het opnemen van vakantiedagen spelen, net als bij al dan niet
belangstelling, een rol bij het totale volume aan zorgverlof. Potentiële verlofopnemers
die gebruik hebben gemaakt van vakantieverlof, willen meer zorgverlof opnemen,
omdat ze gedurende een langere periode meer uren per week willen opnemen.
Potentiële verlofopnemers die gebruik hebben gemaakt van calamiteiten- of ziekte-
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verlof, willen vooral meer uur per week opnemen maar dat effect zien we niet terug in
het totale volume.
Een hogere ervaren tijdsbelasting resulteert in een hoger volume aan zorgverlof.
Potentiële verlofopnemers willen zowel meer uren per week opnemen als meer
weken.
Het aantal uren dat de potentiële verlofopnemer al helpt, heeft geen invloed op het
gevraagde volume zorgverlof; ondanks het feit dat degenen die veel helpen (17 uur of
meer), meer uren per week zorgverlof vragen.
Alleen als andere 'informele' hulp al erg intensief wordt ingeschakeld (40 uren per
week of meer), heeft dit een effect op het gevraagde volume zorgverlof. Dit volume-
effect is vooral een intensiteitseffect. Blijkbaar moeten in die gevallen 'alle hens aan
dek'.

Gezien de redelijk hoge verklaringsgraad (24%) is het model blijkbaar in staat de
belangrijkste determinanten van het volume van het zorgverlof te identificeren.
Opvallend goed is de verklaringsgraad van de intensiteit van zorgverlof (60%). 

6.4 Prijs voor zorgverlof
Verschillende evaluatiestudies van zorgverlofregelingen wijzen erop dat de belangstelling
voor verlofregelingen afneemt, wanneer het onbetaald of ten dele betaald is 
(Van der Aa et al. 2000; Grootscholte et al. 2000; Merens 2000). In deze paragraaf
wordt nagegaan of de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof eveneens
afneemt wanneer men daar een prijs voor moet betalen. Hiertoe is een vergelijking
gemaakt van de belangstelling bij volledige vergoeding van het inkomen, bij een 
vergoeding ter hoogte van 70% van het brutoloon en bij betaling van 70% van het
brutominimumloon. In paragraaf 6.4.1 worden de reacties van respondenten weer-
gegeven; in paragraaf 6.4.2 wordt het prijseffect gemodelleerd.

6.4.1 Reacties op varianten van vergoeding
De respondenten is de vraag gesteld of zij minder uren zorgverlof zouden opnemen
indien ze daar een prijs voor moeten betalen, namelijk een inkomensdaling. Zij kregen
in een telefonisch interview voorgerekend hoeveel ze er, door opname van het gewenste
aantal verlofuren, in nettomaandinkomen op achteruit zouden gaan bij de twee ver-
goedingsvarianten (de 100% doorbetaling was de referentie). Vervolgens werd hun
gevraagd of ze bij de lagere vergoeding nog evenveel of minder uren zorgverlof per
week wensen. Indien minder, werd gevraagd hoeveel uur minder. 
In tabel 6.15 is een driedeling gemaakt in respondenten die zich niet laten beïnvloeden
door de prijs, respondenten die vanwege het verminderde inkomen minder uren zorg-
verlof wensen, en respondenten die geen belangstelling meer voor zorgverlof hebben. 
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Tabel 6.15 Veranderingen in belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof als gevolg van een verminderd 
maandinkomen, 1997-1999 (verticaal gepercenteerd)

70% brutoloon 70% brutominimumloon

hetzelfde aantal uren per week opgenomena 97,9 82,6
minder uren per week opgenomen (gemiddeld aantal uren) 1,8 (12) 17,1 (11)
geen belangstelling meer 0,3 0,3

(n) (322) (329)

a Referentie is volledige vergoeding (100% betaling inkomen).

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Vrijwel iedereen (98%) zou evenveel uren zorgverlof opnemen indien per opgenomen
uur zorgverlof 70% in plaats van 100% van het brutoloon vergoed wordt. Indien voor
zorgverlof 70% van het brutominimumloon vergoed wordt, zou een zesde (17%) van
de respondenten minder uren zorgverlof opnemen. Deze groep zou als gevolg van de
lagere uurvergoeding gemiddeld 11 uur minder betaald langdurig zorgverlof opnemen;
dat is een halvering van het aantal uren dat ze oorspronkelijk zeiden te wensen. Het
aantal personen dat geen belangstelling meer heeft is verwaarloosbaar klein.

Wat kenmerkt de groep die gevoelig is voor een verandering van 100% doorbetaling
in 70% van het minimumloon? Zijn het personen die veel uren zouden willen opnemen
en daardoor hun maandinkomen drastisch zien dalen? Of zijn het personen met een
lager huishoudensinkomen die het financiële offer niet kunnen dragen? In tabel 6.16
zijn verbanden tussen de prijsgevoeligheid enerzijds en het aantal uren verlof en het
nettohuishoudensinkomen weergegeven.

Tabel 6.16 Personen met minder verlofuren bij een lagere vergoeding naar aantal uren verlof en 
huishoudensinkomen, 1997-1999 (verticaal gepercenteerd)

minder uur (n)

uren verlof per week
1-8 uur 13 (85)
9-16 uur 26 (109)
16-40 uur 14 (132)
nettohuishoudenskomen
< 41.000 gulden 15 (76)
41.000–55.000 gulden 14 (87)
> 55.000 gulden 21 (155)

totaal 17 (326)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Het huishoudensinkomen blijkt van invloed op de prijsgevoeligheid. Belangstellenden
met een hoog huishoudensinkomen zijn gevoeliger voor een lagere vergoeding dan
personen met een lager inkomen. Dat is te verklaren door het verschil tussen volledige
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doorbetaling van het loon en 70% van het brutominimumloon, dat groter is voor de
hogere inkomensgroepen. Zij hebben een grotere inkomensderving bij een lagere ver-
goeding van verlofuren.
Tussen het aantal verlofuren per week en de vermindering is geen duidelijk verband
aan te wijzen. Opmerkelijk is dat belangstellenden die tussen negen en zestien uur
verlof opnemen, veel gevoeliger blijken voor de inkomensderving dan personen die
minder of meer uren opnemen. In de multivariate analyse in de volgende paragraaf zal
blijken dat het aantal uren zorgverlof een determinant van de prijsgevoeligheid is.

6.4.2 Modellering van het prijseffect voor zorgverlof
In paragraaf 6.4.1 is beschreven in welke mate de betaling van zorgverlof gevolgen
heeft voor het aantal uren dat men wil opnemen. In tabel 6.15 zagen we reeds dat een
verlaging van de betaling een (weliswaar klein) negatief effect heeft op het aantal
uren dat wordt opgenomen. In deze paragraaf modelleren we dat effect en gaan we na
of sommige typen zorgverlofopnemers meer of minder prijsgevoelig zijn dan andere.
De relatie die in deze paragraaf onderzocht wordt, staat beschreven in paragraaf 2.2
Die relatie wordt weergegeven door alle doorgetrokken lijnen uit figuur 6.1 die lopen
naar 'betaald langdurig zorgverlof', zij het dat de nadruk ligt op de prijs als determinant.
In feite wordt geanalyseerd welk gevolg een inkomensderving heeft op het aantal
gewenste uren zorgverlof. Het verschil tussen het aantal uren bij 100% doorbetaling
en dat bij 70% betaling van het minimumloon wordt als te verklaren variabele in het
model opgenomen. Vervolgens wordt onderzocht welke determinanten dit verschil
verklaren.

Het aantal uren zorgverlof bij 100% doorbetaling is als determinant in het model
opgenomen. Zo wordt gecorrigeerd voor de uitgangssituatie. Verder is nagegaan
welke determinanten naast het verschil in inkomensderving nog meer bepalend zijn.
Alleen significante8 determinanten zijn opgenomen in de tabel 6.17. Het geslacht van
de respondent, diens relatie met de hulpbehoevende en het type hulpsituatie vormen
een uitzondering op die regel. Deze effecten worden gepresenteerd omdat ze een rol
kunnen spelen in de vormgeving van de zorgverlofregeling, of omdat er in verband
met de onderzoeksvragen 4, 5, en 6 specifieke effecten voor mannen en vrouwen worden
verondersteld.

In tabel 6.17 staan de resultaten van de uitgevoerde schattingen vermeld. Zij zijn
gebaseerd op een steekproef van werkenden; de werkende met een hulpbehoevend
persoon in zijn of haar sociale omgeving is de eenheid van analyse. Er is gebruik
gemaakt van regressieanalyse. Daarbij is, met behulp van de Heckmantechniek, rekening
gehouden met het feit dat het prijseffect op uren zorgverlof slechts bekend is voor
belangstellenden voor betaald langdurig zorgverlof. De cijfers uit de tabel zijn te inter-
preteren zoals bij een 'gewone' regressieanalyse met b's, standaardfouten en een signi-
ficantietoets.9 Een coëfficiënt b groter dan 0 geeft aan dat de reductie in uren zorg-
verlof per week voor een bepaalde groep groter is dan voor de referentie-categorie.10
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Tabel 6.17 Effect van betaling op de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof onder werkenden, naar 

kenmerken van de respondent en hulpbehoevende, 1997-1999 (in b (s.e.); n = 533)a

b (s.e.) sign.

geslacht man (referentiecategorie)
vrouw –0,07 0,04 n.s.

relatie respondent-hulpbehoevende partner (referentiecategorie)
eerstegraads familieleden –0,79 0,50 n.s.
overigen –0,34 0,57 n.s.

type hulpbehoefte hulpontvanger chronisch (referentiecategorie)
tijdelijk –0,07 0,39 n.s.
sterfgeval –0,55 0,49 n.s.

uren zorgverlof per week bij 100% doorbetaling 0,12 0,02 sign.

verschil in inkomensderving –0,08 0,04 sign.

lambda (zorgverlof) –0,43 0,34 n.s.
constante 0,39 0,58 n.s.
adjusted R2 0,14

a De effecten van kenmerken van de respondent (leeftijdscategorie, huishoudensvorm, arbeidsmarktpositie van de 
partner, nettohuishoudensinkomen, lichamelijke beperkingen), werkkenmerken van de respondent (arbeidsmarktpositie, l
oondienst of zelfstandige, beroepsgroep, bedrijfstak, leidinggevende functie, werkschema, zeggenschap, bedrijfsomvang), 
werk- en zorgoplossingen (vakantie- of adv-dagen opgenomen, calamiteiten- of ziekteverlof, huisgenoten nemen taken over,
huishoudelijke hulp ingeschakeld), reistijd naar hulpbehoevende, kenmerken van de hulpbehoevende (leeftijdscategorie,
geslacht, lichamelijke beperkingen, begeleidingsbehoefte, emotionele steun nodig, kan een half uur alleen zijn), andere 
hulpkenmerken (aantal uren thuiszorg, uren andere (in)formele hulp, type hulp), zijn niet significant (p > 0,05).

sign. = significant verschil (p < 0,05) ; n.s .= geen significant verschil (p ≥ 0,05).

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

De interessantste coëfficiënt is de prijscoëfficiënt (de coëfficiënt voor het verschil in
inkomensderving). Deze is negatief en significant. De interpretatie van deze coëfficiënt
is als volgt uit te leggen. Het verschil in inkomensderving is negatief; het is de inkomens-
derving bij 100% doorbetaling (inkomensderving is gelijk aan nul) minus de inkomens-
derving bij betaling van 70% van het brutominimumloon (inkomensderving is ongeveer
10 gulden netto per uur). Naarmate het verschil in betaling groter wordt (en de term
dus sterker negatief), wordt de reductie in het aantal uren zorgverlof per week ook
groter. Een verschil in betaling van tien gulden per uur levert een verlaging van iets
minder dan één uur per week zorgverlof op (–0,08*10).11 Hoe meer uur zorgverlof
wordt opgenomen bij 100% doorbetaling, hoe groter de reductie in uren als er niet
volledig wordt doorbetaald. Gezien de lage verklaringsgraad van het model (14%)
moeten de resultaten met enige voorzichtigheid behandeld worden.
Tot slot is te zien dat de prijsgevoeligheid voor alle typen situaties dezelfde is.
Mannen en vrouwen zijn even prijsgevoelig en ook de relatie tussen respondent en
hulpbehoevende is niet van invloed op de prijsgevoeligheid.
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6.5 De belangstelling in 1999 (nationale totalen)
In het voorgaande deel van hoofdstuk 6 is duidelijk geworden welke factoren de
belangstelling van zorgverlof bepalen, en er is een typering gegeven van die belang-
stelling. In deze paragraaf worden deze bevindingen vertaald in uitspraken over de
jaarlijkse belangstelling binnen de Nederlandse bevolking die tot de doelgroep behoort.
In paragraaf 2.3.5 is uitgebreid ingegaan op de weging en ophoging die nodig zijn om
tot nationale totalen te komen. 
Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers enkele waarschuwingen. Het gaat in
deze paragraaf om  schattingen die zijn gebaseerd op de antwoorden van een relatief
klein aantal respondenten. Dit leidt tot vrij grote onzekerheidsmarges en daarom zijn
de cijfers sterk afgerond tot aantallen van tenminste 50.000. De gepresenteerde cijfers
geven dus een orde van grootte aan. Een tweede waarschuwing betreft het verschil
tussen de gepresenteerde cijfers en de achterliggende berekening. De berekeningen
zijn uitgevoerd op het niveau van individuen en dat leidt tot andere uitkomsten dan
wanneer daartoe de gepresenteerde gemiddelden per groep worden gebruikt (bijvoor-
beeld bij een berekening als: intensiteit x duur = volume). De gepresenteerde cijfers
zijn hierdoor en door de sterke afrondingen, niet geschikt voor aanvullende bereke-
ningen; deze dienen op het oorspronkelijke datamateriaal te worden uitgevoerd.

Nederland kent ruim zeven miljoen werkenden, dat is ongeveer 70% van de potentiële
beroepsbevolking. Hieronder zijn ook mensen met kleine deeltijdbanen (minder dan 12
uur per week) begrepen. Ruim 2,8 miljoen werkenden hebben in een periode van drie
jaar een hulpbehoevende gekend. Dat is ongeveer 40% van de werkenden (zie ook
tabel 3.2). Ongeveer 1,8 miljoen werkenden kenden een hulpbehoevende in 1999.12

Iemand kan meerdere gevallen in één jaar gekend hebben (zie ook § 2.3.5). Het blijkt
dat de 1,8 miljoen werkenden in 1999 2,6 miljoen gevallen hebben gekend. Dit betekent
dat er 2,6 miljoen keer per jaar recht op zorgverlof is, ervan uitgaande dat iedere wer-
kende die een hulpbehoevende kent, recht op betaald langdurig zorgverlof zou hebben
(zie ook hoofdstuk 2).
Ongeveer de helft van deze mensen zegt belangstelling te hebben voor het opnemen
van zorgverlof. Er is 1,4 miljoen keer belangstelling voor zorgverlof in 1999 bij
950.000 werkenden.

Behalve het totale aantal belangstellenden in een jaar is ook de verdeling over verschil-
lende typen belangstellenden interessant. In tabel 6.18 is de belangstelling in 1999 in
personen en gevallen uitgesplitst naar geslacht, verwantschap en type zorgsituatie.
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Tabel 6.18 Belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof in 1999, naar geslacht, relatie met de hulpbehoevende en
zorgsituatie (in absolute aantallen)

aantal personen aantal gevallen

geslacht
vrouwen 500.000 750.000
mannen 450.000 650.000

relatie met hulpbehoevende
partner 150.000 200.000
familie in de eerste graad 550.000 800.000
overigen 250.000 400.000

zorgsituatie
chronisch 300.000 450.000
tijdelijk 500.000 750.000
sterfgeval 150.000 200.000

totaal 950.000 1.400.000

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Onder de werkenden zijn er ongeveer evenveel mannen als vrouwen met belangstelling
voor zorgverlof.
Wanneer gekeken wordt naar de relatie tussen de belangstellenden en de hulpbehoe-
venden, dan blijkt dat het in ongeveer 70% van de gevallen dat er belangstelling voor
betaald langdurig zorgverlof bestaat, gaat om partners (200.000) of verwanten in de
eerste graad (800.000). De werkenden die ten behoeve van verdere familie of vrienden
en kennissen zorgverlof willen opnemen, beslaan bijna 30% van alle gevallen.
In ongeveer een zevende van de gevallen (200.000) zou het verlof opgenomen worden
in verband met stervensbegeleiding. Dit is aanzienlijk hoger dan de circa honderd per-
sonen die in het kader van de Wet financiering loopbaanonderbreking gebruikmaakten
van palliatief verlof (Van der Aa et al. 2000). Kennelijk is de behoefte aan verlof voor
de hulp aan stervenden aanzienlijk hoger dan het huidige gebruik van de regeling
voor palliatief verlof suggereert. Uit onderzoek blijkt dat dit verschil te wijten is aan
onder meer de relatieve onbekendheid met de regeling onder werk-nemers en de 
specifieke eisen aan vervanging, duur en verlofdoel, die gesteld worden aan het gebruik
ervan (Van der Aa et al. 2000: 74 e.v.).

Tabel 6.19 Belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof in 1999, naar een aantal kenmerken van hulpgevers
(in absolute aantallen)

aantal personen aantal gevallen

hulpgever is centrale verzorger
ja 350.000 550.000
nee 600.000 850.000

ervaren tijdsbelasting
laag 400.000 600.000
hoog 550.000 800.000

totaal 950.000 1.400.000

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)
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In tabel 6.19 wordt nagegaan in hoeverre vooral de centrale verzorgers zorgverlof op
willen nemen of alleen de werkende hulpverleners met een hoge tijdsbelasting. 
Alhoewel de kans op belangstelling onder centrale verzorgers groter is dan onder
mensen die deze rol niet vervullen, is – door het relatief lage percentage centrale ver-
zorgers onder de werkenden – het totale aantal centrale verzorgers dat zegt zorgverlof
te willen opnemen, lager dan het aantal niet-centrale verzorgers. 
Iets dergelijks wordt gevonden voor de ervaren tijdsbelasting. Werkende hulpverleners
die een hoge tijdsbelasting ervaren, vormen de minderheid in de populatie van 
werkenden met een hulpbehoevende in de omgeving, maar hebben een veel grotere
kans op belangstelling. Dat leidt tot 800.000 gevallen van belangstelling onder 
werkenden die een hoge tijdsbelasting ervaren, en 600.000 gevallen onder werkenden
met een lage tijdsbelasting.

Tabel 6.20 Belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof in 1999, naar hulpbehoeftea van de hulpontvangers 
(in absolute aantallen)

hulpbehoefte aantal gevallen

fysieke beperking
niet beperkt 150.000
licht beperkt 150.000
matig beperkt 150.000
ernstig beperkt 950.000

begeleidingsbehoefte
weinig 450.000
matig 500.000
veel 450.000

emotionele steun nodig
nee 300.000
ja 1.100.000

totaal 1.400.000

a In de eerste week van de hulpbehoefte gemeten.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Voor welke typen hulpbehoevenden het betaalde langdurige zorgverlof wordt opgenomen
in een jaar, staat in tabel 6.20. In bijna 70% van de gevallen wordt het verlof opgenomen
voor hulpbehoevenden met ernstige fysieke beperkingen en in 80% van de gevallen
voor hulpbehoevenden die emotionele steun nodig hebben (denk met name aan stervens-
begeleiding). De mate van begeleidingsbehoefte laat daarentegen weinig verschil zien
in de aantallen gevallen.

Hoewel bedrijfskenmerken geen determinant zijn van de belangstelling voor betaald
langdurig zorgverlof, kunnen bedrijfssectoren in verschillende mate met verzoeken
ervoor. Tabel 6.21 geeft een globale indruk van het aantal personen met belangstelling
voor zorgverlof in 1999 naar verschillende beroepsgroepen. 
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Tabel 6.21 Belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof in 1999, naar beroepsgroep van verlofnemers (in absolute
aantallen)

beroepsgroep aantal personen

technisch 150.000
commercieel 250.000
medisch/ verzorgend 250.000
overig 300.000

totaal 950.000

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Behalve van het aantal belangstellenden per jaar en het voorkomen van situaties waarin
recht bestaat op betaald langdurig zorgverlof, zijn er ook schattingen gemaakt van het
aantal zorgverlofuren dat in 1999 opgenomen zou zijn. Uitgaande van 1,4 miljoen
gevallen van betaald langdurig zorgverlof in 1999, hoeveel uren nemen werkenden
met een hulpbehoevende in hun omgeving dan op? Tabel 6.22 geeft voor dat jaar het
aantal uren per week, het aantal weken en het jaarvolume (uren per week maal aantal
weken) voor verschillende categorieën belangstellenden. 

Tabel 6.22 Gewenste vorm van betaald langdurig zorgverlof in 1999 onder belangstellenden naar diverse kenmerken
(in absolute aantallen)

aantal aantal gemiddeld gemiddeld gemiddeld
gevallen gevallen van aantal uur aantal weken uren volume 

in doelgroep belangstelling per week in 1999 per gevala

geslacht
vrouwen 1.300.000 750.000 14 18 240
mannen 1.300.000 650.000 17 15 220

verwantschap
partner 300.000 200.000 17 18 270
familie in de eerste graad 1.300.000 800.000 19 14 240
overigen 1.000.000 400.000 10 21 200

zorgsituatie
chronisch 950.000 450.000 12 25 270
tijdelijk 1.300.000 750.000 17 13 200
sterfgeval 350.000 200.000 17 15 250

totaal 2.600.000 1.400.000 16 17 230

a Dit is berekend op basis van individueel aantal uren maal aantal weken (dit wijkt af van het product van 'gemiddeld 
aantal uur per week' en 'gemiddeld aantal weken').

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Gemiddeld wil men ongeveer zestien uur per week zorgverlof opnemen en dat gedurende
gemiddeld zeventien weken.13 Het gemiddelde jaarvolume per verlofgeval bedraagt
230 uren. Onder de belangstellenden lijken de verschillen tussen mannen en vrouwen
niet zo groot. Er wordt aanzienlijk meer verlof opgenomen voor partners dan voor
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familieleden in de eerste graad en overigen. De belangstellenden wensen voor chronische
hulpbehoevenden weinig uren per week (12 uur per week) zorgverlof gedurende een
lange periode (een half jaar). Voor hulp aan sterfgevallen is dat juist het omgekeerde:
gemiddeld twee dagen per week gedurende iets kortere tijd (gemiddeld enkele maanden).
Het volume verlofuren ten behoeve van kortstondig zieken blijft lager dan voor de
twee andere hulpbehoevenden. Dit ligt met name in de relatief kortere duur van het ver-
lof.

Welke loonkosten zijn gemoeid met de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof?
In tabel 6.15 bleek dat het aantal zorgverlofuren daalt bij een lagere vergoeding. Welke
effecten heeft dat op de kosten van zorgverlof per jaar? Hier wordt een begin gemaakt
met effecten van zorgverlof, hetgeen onderwerp zal zijn van hoofdstuk zeven. Bij het
schatten van effecten per jaar is gebruikgemaakt van zoveel mogelijk waarnemingen,
dat betekent dat de effecten berekend zijn over de gehele doelgroep van potentiële
zorgverlofopnemers. In tabel 6.23 worden daarom op basis van het totale aantal
gevallen in de doelgroep waarin recht zou bestaan op zorgverlof, van het gemiddelde
urenvolume per geval en van de netto-uurvergoedingen schattingen gemaakt van de
brutoloonkosten.14

Deze kosten zijn gedifferentieerd naar twee vergoedingsvarianten (100% doorbetaling
van het loon en 70% van het brutominimumloon), drie verwantschapsvarianten (hulp-
behoevende is de partner, een familielid in de eerste graad of een andere relatie) en
drie typen zorgsituaties (chronisch, tijdelijk en stervensbegeleiding).
Door de tabel van links naar rechts te lezen, worden de stappen gevolgd die leiden tot
de schattingen van de brutoloonkosten in 1999. Vermenigvuldiging van het aantal
potentiële verlofgevallen in de doelgroep, het gemiddelde aantal verlofuren per geval
in de doelgroep, de netto-uurvergoeding en een netto-bruto-opslagfactor (zie noot 14)
levert schattingen van de brutoloonkosten in 1999. Doordat de berekeningen uitgevoerd
zijn op het niveau van de doelgroep, die zowel belangstellenden als niet-belangstel-
lenden bevat, verschillen de aantallen gevallen en de gemiddelde volumes per geval
van die in tabel 6.22 waar de berekeningen werden uitgevoerd op het niveau van
belangstellenden.

Bij een volledige doorbetaling van het loon en een ongelimiteerd gebruik zouden in
1999 de brutoloonkosten voor de 2,6 miljoen potentiële gevallen circa 11 miljard gulden
bedragen. Een vergoedingsvariant waarbij maar 70% van het brutominimumloon zou
worden vergoed, leidt uiteraard tot minder kosten. De kosten van de nettoloon-vergoe-
ding bedragen de helft van de kosten bij de volledige vergoedingsvariant en de bruto-
loonkosten ongeveer een kwart (door het kleinere verschil tussen netto en bruto bij
het minimumloon). Dit is een gevolg van de lagere vergoeding en niet zozeer van de
gedragseffecten die daaruit volgen. Immers, in tabel 6.15, zagen we dat de belangstelling
voor zorgverlof nauwelijks zou afnemen als niet het volledig loon wordt doorbetaald.
Wel zal een deel van de mensen minder uren opnemen. Toch zal het gemiddelde aan-
tal uren zorgverlof in de doelgroep nauwelijks afnemen (van 120 naar 110 uur per
geval).
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Beperking van de regeling tot partners en familieleden in de eerste graad leidt van-
zelfsprekend ook tot lagere vergoedingen en loonkosten. Indien het verlof enkel 
opgenomen mag worden voor een hulpbehoevende partner bedraagt de totale loon-
vergoeding bij de 100% vergoedingsvariant ruim twee miljard gulden en bij de minimum-
loonvariant ongeveer een half miljard gulden. Wordt de regeling beperkt tot de hulp
aan partners en familieleden in de eerste graad dan is de nettoloonvergoeding bij de
100% en minimumvariant respectievelijk 8,9 miljard en 2,3 miljard gulden.

Tabel 6.23 Opbouw van de totale kosten betaald langdurig zorgverlof in 1999 binnen de doelgroep naar twee 

vergoedingsvarianten, relatie met de hulpbehoevende en type zorgsituatie

gemiddeld totale 
aantal volume nettoloon- totale bruto-

gevallen per geval netto- vergoedingen loonkostenb

(x 1.000) in 1999a (100%) uurloon (x miljoen gulden) (x miljoen gulden)

100% doorbetaling loon 2.600 120 19 5.928 11.145
70% brutominimumloon 2.600 110 9 2.574 2.883

100% doorbetaling loon
partner 300 180 19 1.026 1.929
familie in de eerste graad 1.300 150 19 3.705 6.965
overigen 1.000 80 19 1.520 2.858

70% brutominimumloon
partner 300 150 9 405 454
familie in de eerste graad 1.300 140 9 1.638 1.835
overigen 1.000 60 9 540 605

100% doorbetaling loon
chronisch 950 120 19 2.166 4.072
tijdelijk 1.300 120 19 2.964 5.572
sterfgeval 350 150 18 945 1.777

70% brutominimumloon
chronisch 950 100 9 855 958
tijdelijk 1.300 110 9 1.287 1.441
sterfgeval 350 130 9 410 459

a Op basis van de belangstelling in de eerste week van de verlofperiode (om het te kunnen vergelijken met de 
70% vergoedingsvariant).

b Bij 100% doorbetaling een opslag van 1,88 en bij 70% minimumloon een opslag van 1,12 ten opzichte van de kolom 
'totale nettoloonvergoedingen'.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

6.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk is beschreven welke personen die een hulpbehoevende in hun sociale
omgeving (willen) helpen, belangstelling hebben voor betaald langdurig zorgverlof en
hoeveel verlof ze zouden wensen. Vervolgens is met behulp van een model nagegaan
welke kenmerken van de (potentiële) verlofnemer en van de hulpsituaties hierop van
invloed zijn. Door in het model te corrigeren voor andere factoren, kan de invloed van
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één specifieke factor bepaald worden. Tot slot zijn schattingen gemaakt van het aantal
belangstellenden en de hoeveelheid verlof per jaar.

Iets meer dan de helft van het aantal rechthebbenden zou betaald langdurig zorgverlof
hebben opgenomen als dat had bestaan. Of men belangstelling heeft, wordt voor een
belangrijk deel bepaald door of men reeds hulp biedt, de relatie met de hulpbehoevende
en of men werkoplossingen (zoals vrije dagen opnemen, meer thuiswerken) heeft
moeten treffen om te kunnen helpen. Kenmerken van het werk zelf (bv. de beroeps-
groep, het in deeltijd werken, of de indeling van het werkschema) doen er weinig toe
behalve voor de groep zelfstandigen, voor wie het geschetste zorgverlof niet van toe-
passing leek. Belangstellenden ervaren relatief vaak een hoge tijdsbelasting. Personen
in de leeftijd van 35 tot 55 jaar hebben vaker belangstelling dan andere leeftijds-
groepen. Vrouwen hebben iets vaker belangstelling dan mannen maar dit verschil is
niet significant.

De relatieve bijdrage van de relevante kenmerken aan de belangstelling voor zorgverlof
is vervolgens gemodelleerd. Daaruit blijkt dat deze voor een aanzienlijk deel wordt
verklaard door het aantal uren reeds gegeven hulp. De hulp van de centrale verzorger,
maar ook de eventueel zelf gegeven hulp blijkt een belangrijke determinant. 
De belangstelling voor zorgverlof is groter naarmate de centrale verzorger meer uren
hulp verleent. Dit positieve verband duidt erop dat een regeling langdurig betaald
zorgverlof zou kunnen bijdragen aan het ontlasten van de centrale verzorger. 
Het verband tussen de uren hulp die de potentiële verlofopnemer verleent, en de
belangstelling voor zorgverlof is iets minder eenduidig. Potentiële verlofopnemers die
een paar uur per week helpen, kunnen dat ook zonder zorgverlof; zij hebben geen grotere
belangstelling dan de niet-helpers. Dit geldt ook voor potentiële verlofopnemers die
twee dagen per week helpen; hun leven is er wellicht op ingericht door parttime werk.
Om één dag per week te helpen lijkt zorgverlof gewenst, evenals voor de mensen die
drie dagen of meer helpen. Wie zoveel wil helpen, moet dat wel deels onder werktijd
doen.
De inzet van de thuiszorg draagt niet bij aan de verklaring van de belangstelling. Het
lijkt erop dat de thuiszorg voor de hier bestudeerde groep van hulpbehoevenden een
heel andere functie heeft dan de informele hulp. 
Overigens is onder degenen die al hulp bieden, de belangstelling veel groter dan
onder de niet-helpers.

Een tweede groep belangrijke determinanten wordt gevormd door enkele oplossingen
die mensen hebben gebruikt om werken en helpen te combineren. Dat betreft in de
eerste plaats het opnemen van calamiteiten- of ziekteverlof en – in iets mindere mate
– het opnemen van vakantie- of ADV-dagen. Potentiële verlofopnemers die dit soort
oplossingen in de werksfeer hebben moeten gebruiken, hebben een grotere belangstelling
voor zorgverlof dan diegenen die dat niet hoefden. 

De invloed van de ervaren tijdsbelasting is eveneens groot; hoe hoger de ervaren tijds-
belasting, hoe groter de kans op belangstelling. Ook dit wijst erop dat de mate waarin
een potentiële verlofopnemer in tijdsproblemen is geraakt, de belangstelling bepaalt.
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Alhoewel het wel zo is dat onder de belangstellenden partners en familieleden in de
eerste graad sterk vertegenwoordigd zijn, is de relatie van de potentiële verlofopnemer
met de hulpbehoevende geen aparte determinant voor de belangstelling. Dat effect
wordt 'overgenomen' door het aantal uren hulp dat de potentiële verlofopnemer helpt.
Als de partner wordt verzorgd, is de potentiële verlofopnemer iemand die veel uren
hulp biedt, wat een positief effect op de belangstelling heeft.

Hiermee zijn alle determinanten genoemd, op één na. Die ene is het opleidingsniveau
van de respondent: hoger opgeleiden hebben significant minder belangstelling voor
betaald langdurig zorgverlof dan lager opgeleiden. 
Overige persoonskenmerken van de respondent zijn van geen betekenis voor de belang-
stelling. Die uitkomsten zijn opmerkelijk omdat ze afwijken van het patroon dat zich
bij andere regelingen voordoet. Bij ouderschapsverlof, bijvoorbeeld, zijn vrouwen en
personen uit de hogere sociaal-economische groepen sterk vertegenwoordigd; bij de
regeling langdurig betaald zorgverlof vinden we dat niet terug. Ook de persoons-
kenmerken van de hulpbehoevende hebben geen betekenis voor de belangstelling en
hetzelfde geldt voor de kenmerken van het werk. Een eventuele regeling betaald lang-
durig zorgverlof hoeft daar dan ook niet naar te differentiëren. 

De effecten van betaald langdurig zorgverlof komen in hoofdstuk 7 aan bod. De
variatie in de belangstelling geeft wel al enkele aanwijzingen over mogelijke motieven
om belangstelling voor zorgverlof te tonen. De grotere belangstelling onder degenen
die melden dat de centrale verzorger veel uren hulp geeft, wijst op de wens om de
vermoedelijk hoge tijdsbelasting van die centrale verzorger (zie ook hoofdstuk 5) ten
minste gedeeltelijk weg te nemen. Een tweede motief om betaald langdurig zorgverlof
op te nemen is dat dit allerlei noodoplossingen met behulp waarvan mensen tijd
gemaakt hebben om te helpen, overbodig kan maken; vandaar de veel grotere belang-
stelling onder degenen die zulke maatregelen hebben moeten treffen. Ten slotte wijst
de grotere belangstelling onder personen die een hoge tijdsbelasting ervaren, erop dat
betaald langdurig zorgverlof naar het oordeel van informele helpers de belasting aan-
zienlijk kan verminderen.
Nadat bepaald is welke personen belangstelling hebben voor betaald langdurig zorg-
verlof, is onder hen nagegaan hoe zij het verlof zouden vormgeven. Gemiddeld zou
men ongeveer twee dagen per week verlof hebben genomen over een periode van
gemiddeld driekwart jaar. Voor de hulp aan chronisch zieken is de gewenste periode
langer en voor stervensbegeleiding is het gemiddelde aantal uren per week hoger. 

De determinanten van het totale aantal verlofuren gewenst door de diverse groepen
belangstellenden, zijn bepaald aan de hand van de uitkomsten van het model waarin
de intensiteit, de duur en het volume verklaard worden. Over het algemeen blijken de
determinanten voor de belangstelling niet veel te verschillen van de determinanten
voor het totale aantal uren verlof. Alleen voor hulp aan chronisch zieken worden meer
verlofuren gevraagd dan voor hulp in andere situaties; deze uitkomst is het gevolg van
de lange duur van het gewenste verlof. Ook vinden we dat voor hulp aan de partner
meer verlofuren worden gevraagd, en wel meer uren per week gedurende een langere
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periode. In deze gevallen moet niet alleen voor die partner gezorgd worden, maar
moeten ook de taken die hij of zij gewoonlijk in het huishouden uitvoert, worden
overgenomen.

Werkenden die een hoge tijdsbelasting ervaren of die vakantiedagen hebben moeten
opnemen om werk en zorg te combineren, hebben niet alleen een grotere belangstelling
maar willen ook meer zorgverlofuren opnemen dan anderen, die de tijdsdruk minder
voelden. Zij willen zowel meer uren per week opnemen als gedurende een langere
periode. Eén enkel werkkenmerk bepaalt mede de hoeveelheid gewenst verlof.
Werkenden die weinig flexibele arbeidstijden hebben, wensen significant meer verlof-
uren.

Ongeveer de helft van het aantal rechthebbenden zou betaald langdurig zorgverlof
hebben opgenomen als dat had bestaan. Dit betreft ruw geschat in één jaar 950.000
mensen die in totaal 1,4 miljoen keer recht op zorgverlof zouden hebben. Gemiddeld
wensen de belangstellenden 230 uren zorgverlof per geval. Indien de regeling alleen
voor partners en familie in de eerste graad zou gelden, zouden er ongeveer 700.000
belangstellenden zijn, die tezamen voor 1 miljoen gevallen verlof zouden opnemen.
Iets meer dan de helft van de verloven in een jaar worden gewenst voor hulp aan kort-
stondig zieken.

De meeste verloven worden zoals verwacht verlangd voor ernstig beperkte hulp-
behoevenden maar ook relatief vaak voor hulpbehoevenden die emotionele steun
behoeven (zoals bij stervensbegeleiding). De verdeling van verlofgevallen over ver-
schillende beroepsgroepen laat geen grote verschillen zien.

De verschillen in de kosten voor betaald langdurig zorgverlof worden vooral bepaald
door de hoogte van de vergoedingen. Het aantal belangstellenden en het aantal verlof-
uren dalen nauwelijks als gevolg van een lagere vergoeding. In de maximale variant
zonder restricties kan er in 1999 in ongeveer 2,6 miljoen gevallen gebruikgemaakt
worden van de regeling. Bij een volledige doorbetaling van het loon bedragen de 
brutoloonkosten dan meer dan tien miljard gulden. Bij een vergoeding van 70% van
het brutominimumloon worden de loonkosten geschat op bijna 3 miljard gulden. Door
restrictie van de regeling tot hulp aan partners en familieleden in de eerste graad dalen
de kosten in de twee varianten respectievelijk met ongeveer een vijfde.
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Noten

1 In eerste instantie zijn alle plausibele determinanten betrokken bij de schattingen om te voor-
komen dat belangrijke invloedsfactoren over het hoofd worden gezien. De resultaten hiervan zijn
niet vermeld maar kunnen bij de auteurs worden opgevraagd.

2 Het gehanteerde significantieniveau is 95 %, dat wil zeggen dat er een kans van 5% is dat het
gevonden verband in werkelijkheid niet bestaat.

3 De schattingen zijn gebaseerd op een probitanalyse. Ze zijn verricht met het pakket LIMDEP
(Limited dependent variables). Dit pakket is bij uitstek geschikt is om ja/nee-beslissingen te
modelleren.

4 S.e. is de afkorting van 'standard error' (standaardfout).
5 Hierbij is uitgegaan van een significantieniveau van 5%. In dat geval is het betrouwbaarheids-

interval ongeveer gelijk aan de waarde van de coëfficiënt plus of min tweemaal de standaardfout.
Dat betekent dat met 95% zekerheid de echte waarde van de coëfficiënt in dat betrouwbaarheids-
interval ligt.

6 De gegevens uit de evaluatie van de Wet financiering loopbaanonderbreking hadden ijkpunten
kunnen opleveren, ware het niet dat zo weinig personen van deze regeling gebruikmaakten.

7 Kooreman en Van Soest (2000) hebben op een heldere manier uitgelegd waarom het nodig is
rekening te houden met het feit dat de steekproef selectief is.

8 Het gehanteerde significantieniveau is 95 %, dat wil zeggen dat er een kans van 5% is dat het
gevonden verband in werkelijkheid niet bestaat.

9 In paragraaf 6.2.5 staat een uitgebreidere uitleg over de interpretatie van de getallen in de tabel.
10 Zie voor een uitleg van de overige gepresenteerde statistische grootheden tabel 6.9.
11 Voor de belangstellenden is de gemiddelde loonderving ongeveer 10 gulden per uur, bij een

gemiddeld loon van 20 gulden per uur.
12 In 1999 kenden 1,8 miljoen mensen een hulpbehoevende, terwijl in een periode van drie jaar

(1997-1999) 2,8 miljoen mensen een hulpbehoevende kenden. Relatief veel mensen kennen dus
iemand in 1999. Dit heeft twee redenen: ten eerste is een deel van de hulpbehoevenden chro-
nisch ziek, dus over een periode van meerdere jaren. Respondenten kennen hen dus zowel in
1999 als in een eerder jaar. Daarnaast kan er een herinneringseffect optreden (bv. bij de tijdelijk
zieken), waardoor mensen meer hulpbehoevenden in 1999 kenden dan in een ander jaar.

13 In tabel 6.11 werd gesproken over gemiddeld 37 weken. Deze cijfers hadden echter betrekking op
een periode van drie jaar.

14 Met behulp van een opslagfactor zijn de totale nettoloonvergoedingen opgehoogd naar brutoloon-
kosten per jaar. De precieze brutoloonkosten zijn niet berekenen omdat daarvoor naast het 
nettomaandloon een reeks vragen min of meer overeenkomstig met het belastingformulier aan de
respondenten gesteld had moeten worden. Het gemiddeld netto jaarinkomen (inclusief onregel-
matigheidstoelslagen maar exclusief vakantiegeld, 13e maand etc.; zie de vragenlijst) onder
belangstellenden bedraagt ca. f 30.000. Ongeveer tweederde van de belangstellenden valt belasting-
technisch in tariefgroep 2 en eenderde in tariegroep 3. Bij een modaal nettojaarinkomen van  
f 37.271 in tariefgroep 2 (tweeverdieners en alleenstaanden) bedragen de brutoloonkosten 
f 71.926. Door de bruto loonkosten te delen door het gemiddeld netto maandloon komt men op
een opslagfactor van 1,93. De opslagfactoren van een modaal inkomen in tariegroep 2 (kost-
winners) bedraagt 1,78. De gewogen opslagfactor voor belangstellenden komt daarmee uit op
.33*1.78 + .67*1.93=1.88. Deze opslagfactor wordt gebruikt voor de variant '100% doorbetaling'.
Voor de vergoedingsvariant '70% minimumloon' wordt een opslagfactor van 1,12 gehanteerd.
Deze is afgeleid door deling van de brutovergoeding (fl. 10,23) door de netto uurvergoeding 
(f 9,17) van het 70% van het brutominimumloon.
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7 MOGELIJKE GEVOLGEN VAN BETAALD LANGDURIG ZORGVERLOF

7.1 Inleiding
Het doel van dit hoofdstuk is de gevolgen van een regeling betaald langdurig zorg-
verlof te verkennen. Invoering van betaald zorgverlof zal gevolgen kunnen hebben
voor de verdeling van taken en uren in de hulpverlening, het werk van verlofopnemers
en het huishouden van werkenden die zorg verlenen. Specifiek wordt in dit hoofdstuk
naar antwoorden gezocht op de in hoofdstuk 1 gestelde onderzoeksvragen:
- Is te verwachten dat de invoering van een wettelijk recht op betaald langdurig

zorgverlof in het algemeen leidt tot een toename van het aantal gevallen waarin
informele hulp wordt verleend of van het aantal uren dat deze hulp wordt verleend.
In hoeverre en in welke mate doet die toename zich onder mannen voor?

- Zal de toename van het aantal gevallen waarin informele hulp wordt verleend, of
van het aantal uren dat deze hulp wordt verleend, leiden tot een vermindering van
het gebruik van de AWBZ-gefinancierde thuiszorg?

- Zal de invoering van een wettelijk recht op betaald langdurig zorgverlof leiden tot
een vermindering van het aantal informele helpers (in het bijzonder vrouwen) dat
door een combinatie van verplichtingen overbelast is?

- Voorkomt invoering van een wettelijk recht op betaald langdurig zorgverlof dat
mensen (in het bijzonder vrouwen) stoppen met werken?

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt (zie ook figuur 7.1). In paragraaf 7.2 wordt
beschreven hoe groot de effecten van het opnemen van zorgverlof zijn op de informele
hulp en formele hulp. In paragraaf 7.3 worden deze effecten met behulp van een 
econometrisch model geanalyseerd en wordt nagegaan of de effecten bij verschillende
groepen verlofopnemers uiteenlopen. In de daaropvolgende paragraaf (§ 7.4) wordt
nagegaan wat het effect is op de belasting van mensen die werk en zorg met elkaar
combineren. In paragraaf 7.5 komt aan de orde in hoeverre betaald langdurig zorgverlof
zou kunnen gaan dienen als vervanging voor de oplossingen die werknemers nu in
overleg met hun werkgevers kiezen als ze arbeid en zorg combineren. In paragraaf 7.6
komt het effect op de arbeidsmarktparticipatie aan bod. In de voorlaatste paragraaf 
(§ 7.7) volgt een schatting van de effecten in nationale totalen voor het jaar 1999. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting in paragraaf 7.8.
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Figuur 7.1 Opbouw van dit hoofdstuk

7.2 Informele en professionele hulpverlening

7.2.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt de vraag onderzocht tot welke veranderingen in de geboden
hulp het gebruik van betaald langdurig zorgverlof naar het idee van de belangstellenden
zelf leidt. Kan dit zorgverlof een toename van het aantal informele helpers teweeg-
brengen, en zo ja, leidt dit tot een meer evenredige verdeling op dit punt tussen mannen
en vrouwen (§ 7.2.2)? Zal betaald langdurig zorgverlof een verschuiving tot gevolg
hebben van de verdeling van de hulp over de verschillende aanbieders, en zo ja,
welke verschuiving (§ 7.2.3)?

7.2.2 Toename aantal informele helpers
Van de belangstellenden voor betaald langdurig zorgverlof bood 81% al hulp; 19%
bood geen hulp, maar zou dat met betaald langdurig zorgverlof wel gaan doen. Hieruit
blijkt al dat de invoering ervan leidt tot een uitbreiding van het aantal informele helpers
(zie ook bijlage A bij dit hoofdstuk). In paragraaf 7.7 wordt nagegaan om hoeveel
mensen dat gaat.

Gaan ook meer mannen zorg en werk combineren met een regeling betaald langdurig
zorgverlof? Tabel 7.1 geeft het verwachte aandeel van mannen en vrouwen in de hulp
weer zoals waargenomen en zoals het na invoering van betaald langdurig zorgverlof
zou zijn.
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Tabel 7.1 Verhouding mannelijke en vrouwelijke informele helpers voor en na (denkbeeldige) invoering van betaald
langdurig zorgverlof, 1997-1999 (verticaal gepercenteerd)

na invoering betaald 
huidige situatie langdurig zorgverlof 

mannen 46 48
vrouwen 54 52

totaal (616) (708)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Volgens het Zorgverlof-2000-onderzoek zou het aantal informele helpers na invoering
van betaald langdurig zorgverlof met 15% toenemen. Uit tabel 7.1 blijkt dat werkende
vrouwen vaker helpen dan werkende mannen (zie ook hoofdstuk 4). Na invoering van
zorgverlof zal dit naar verwachting nog steeds zo zijn, al zal de verhouding tussen
mannen en vrouwen onder informele helpers iets evenwichtiger worden. In paragraaf
7.7 wordt meer aandacht besteed aan de verdeling tussen mannen en vrouwen.

7.2.3 Veranderingen in informele en professionele hulpuren
Wat betekent invoering van betaald langdurig zorgverlof voor de hulpbehoevenden?
Gaan zij meer hulp ontvangen of vindt er alleen een herverdeling van de hulp of hulp-
uren plaats? Hoeveel uur hulp ontvangen de hulpbehoevenden in de bestaande situaties
en van wie? En hoeveel uren zouden ze van wie ontvangen hebben, indien de belang-
stellenden betaald langdurig zorgverlof hadden kunnen opnemen? In tabel 7.2 wordt
eerst een beschrijving gegeven van de feitelijke hulpverlening in de situaties die de
belangstellenden voor zorgverlof hebben meegemaakt, en vervolgens van het effect
op de verdeling van die hulp dat zorgverlof volgens belangstellenden heeft.1

Tabel 7.2 Verwachte veranderingen in geboden hulpuren als gevolg van invoering betaald langdurig zorgverlof, 
1997-1999 (gemiddeld aantal hulpuren per week, n = 409)

hulpgevers bestaande zorgsituatie verandering na invoering

respondenten 16,4 +8,9a 25,3
andere centrale verzorgers 24,7 –4,6 20,1
thuiszorg 4,6 –1,5 3,1
particuliere hulp 1,2 –0,2 1,0

totaal 46,9 +2,6 49,5

a Gemiddeld nemen de respondenten 15,5 uur betaald langdurig zorgverlof per week op.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Belangstellenden voor zorgverlof gaven gemiddeld 16,4 uur hulp per week (tabel 7.2).2

Hoewel dit gemiddelde hoog ligt is, geeft de mediaan aan dat 50% van de personen
acht uur of minder per week hulp biedt (zie bijlage B bij dit hoofdstuk). Deze mediaan
is minder gevoelig voor hoge uitschieters en geeft een stabieler beeld van het aantal
hulpuren.
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In de hier besproken gevallen gaven de andere centrale verzorgers gemiddeld 24,7 uur
per week hulp.3 De mediaan ligt lager, op zeven uur, wat betekent dat in de helft van
de situaties zeven uur of minder uur per week hulp geboden wordt (zie bijlage B).
Het aandeel van de thuiszorg blijkt klein; dat wordt verklaard door het kleine aantal
situaties waarin thuiszorg verleend wordt, en door het beperkte aantal uren dat de
thuiszorg in de onderzochte situaties hulp verleent (gemiddeld 4,6 uur per week).4 En
dit aandeel is waarschijnlijk nog een overschatting omdat via respondenten gevallen
van thuiszorg in de netwerken van respondenten gezocht werden, en dit zijn er meer
dan wanneer aan respondenten gevraagd zou zijn of zij thuiszorg ontvangen. Kortom,
in netwerken van respondenten komen meer thuiszorggevallen voor dan onder respon-
denten.
De inbreng van de particuliere hulp in het hulpaanbod is minimaal. Gemiddeld werd
in de onderzochte situaties 1,2 uur per week particuliere hulp geboden.5

Wat zou er veranderen als de belangstellenden destijds betaald langdurig zorgverlof
hadden opgenomen in de door hen gewenste hoeveelheid? Om inzicht te krijgen in
deze gevolgen, is aan de betrokkenen gevraagd wie er door het zorgverlof meer en
minder zou gaan helpen. De tweede helft van tabel 7.2 geeft de veranderingen. 
De verlofnemers zouden gemiddeld 15,5 uur betaald langdurig zorgverlof per week
opnemen. Daarvan zouden zij gemiddeld 8,9 uur per week aan meer hulp besteden.
Ze verwachten dat andere informele helpers daardoor gemiddeld 4,6 uur per week
minder hulp gaan geven. En ook de thuiszorg en de particuliere hulp zouden naar de
mening van de verlofnemers respectievelijk 1,5 en 0,2 uur per week minder hulp gaan
verlenen.

In figuur 7.2 zijn de veranderingen in de aantallen hulpuren grafisch weergegeven. De
linkerkolom geeft een stapeling te zien van de gemiddelde hulp die feitelijk wordt
geboden, 46,9 uur per week. In de rechterkolom is weergegeven hoeveel uren gemid-
deld geboden zouden zijn wanneer de respondenten het gewenste betaald langdurig
zorgverlof hadden kunnen opnemen. Door het zorgverlof zou het gemiddelde aanbod
van hulpuren stijgen van 46,9 naar 49,5 uren per week, een stijging van 6%. Deze is
de resultante van een gemiddelde toename van de informele hulp door zorgverlof-
nemers met 8,9 uren per week, een afname van de informele hulp door andere centrale
verzorgers met gemiddeld 4,6 uur, een afname van de thuiszorg met gemiddeld 1,5
uur en een afname van de particuliere hulp met gemiddeld 0,2 uur per week (zie ook
tabel 7.2).

Het gebruik van betaald langdurig zorgverlof zou in de desbetreffende situaties leiden
tot een lichte toename van de informele hulp en een minimale afname van de thuiszorg.
Zoals in hoofdstuk 4 uitgebreider werd besproken, blijft het moeilijk om substantiële
substitutie-effecten tussen thuiszorg en informele hulp vast te stellen. Vooralsnog
blijkt uit deze gegevens dat respondenten verwachten dat er slechts een minimale sub-
stitutie van thuiszorg door informele zorg zal optreden. Deze substitutierelatie wordt
nader onderzocht in paragraaf 7.3.
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Figuur 7.2 Omvang van gemiddeld geboden hulpuren per week per hulpbehoevende in bestaande situaties zonder en
met betaald langdurig zorgverlof 

Noot: In deze figuur is ervan uitgegaan dat de centrale verzorger geen betaald langdurig zorgverlof opneemt.

Onder de informele helpers treedt, naar de verwachting van de respondenten, een
belangrijke herverdeling van hulpuren op. In de oorspronkelijke situaties gaven andere
informele helpers meer hulp dan de belangstellendenden. Met het gewenste zorgverlof
zouden de verlofnemers gemiddeld meer uren gaan zorgen dan de andere informele
helpers. Dit betekent dat het gebruik van betaald langdurig zorgverlof zal leiden tot
een ontlasting van de centrale verzorgers (die meestal een hogere ervaren tijdsbelasting
hebben, zie tabel 5.10) en tot een herverdeling van de hulptaken onder informele helpers.
Hierbij is ervan uitgegaan dat andere informele helpers geen betaald langdurig zorgverlof
opnemen.

Behalve naar het aantal uren dat verlofnemers zouden gaan helpen, is er ook gevraagd
naar de invulling van deze hulpuren. De extra hulp van verlofnemers zou door 66%
van hen besteed worden aan huishoudelijke hulp, 53% zou meer persoonlijke verzorging
geven (zoals hulp bij het wassen, kleden, naar het toilet gaan, maar ook bij het lopen
en staan) en 70% zou meer (psychosociale) begeleiding bieden (zoals hulp bij de
organisatie van het dagelijkse leven en bij activiteiten buitenshuis). Opvallend is het
hoge percentage helpers dat zegt meer psychosociale begeleiding te gaan geven. In
hoofdstuk 4 bleek dat 74% van alle (werkenden en niet-werkende) informele hulpver-
leners huishoudelijke hulp biedt, 52% persoonlijke verzorging en 53% psycho-sociale
begeleiding (vergelijk tabel 4.8).

7.3 Modellering van informele en professionele hulp

7.3.1 Inleiding
In paragraaf 7.2 is beschreven in welke mate betaald langdurig zorgverlof naar de
mening van de belangstellenden gevolgen heeft voor het aantal uren verleende hulp
door de potentiële verlofopnemers en de informele en formele hulp van anderen. In
deze paragraaf worden die gevolgen gemodelleerd en is nagegaan of de effecten 
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wellicht verschillen tussen de onderscheiden groepen personen die verlof wensen. De
relaties die in deze paragraaf onderzocht worden, staan beschreven in paragraaf 2.2.
De daar beschreven eerste vergelijking is in hoofdstuk 6 aan bod gekomen. De tweede
vergelijking relateert de toename in uren hulp van de verlofopnemer aan het gewenste
aantal uren zorgverlof. De derde vergelijking relateert de afname in uren informele
hulp van anderen aan het gewenste aantal uren zorgverlof. Beide relaties worden weer-
gegeven door de stippellijn uit figuur 7.1 (in § 7.1) die terugloopt van 'effecten van
betaald langdurig zorgverlof' naar 'informele zorg'. De vierde vergelijking, ten slotte,
relateert de afname in uren thuiszorg aan het gewenste aantal uren zorgverlof. Die
relatie wordt weergegeven door de stippellijn uit figuur 7.1 die terugloopt van 'effecten
van betaald langdurig zorgverlof' naar 'thuiszorg'.

In elke van de hiervoor genoemde vergelijkingen is het aantal uren zorgverlof en het
aantal uren zorg van het desbetreffende type als determinant opgenomen. Bij het
effect op het aantal uren zorg door de verlofopnemer wordt het aantal uren zorg dat
deze thans reeds verleent, opgenomen. Bij het effect op aantal uren thuiszorg wordt
het aantal thans verleende uren thuiszorg opgenomen, en bij andere informele zorg het
aantal uren zorg dat door andere informele helpers wordt verleend. Zo wordt gecor-
rigeerd voor de uitgangssituatie. Verder is nagegaan of de effecten op uren verleende
hulp verschillen voor typen zorgverlofopnemers. Alleen significante determinanten
zijn opgenomen in de tabellen in deze paragraaf.6 De relatie met de hulpbehoevende,
het type zorgsituatie en het geslacht van de respondent vormen een uitzondering op
die regel. De effecten bij deze groepen worden ook gepresenteerd als ze niet signifi-
cant zijn, omdat ze mogelijk een rol spelen in de vormgeving van de zorgverlof-
regeling of in verband met de onderzoeksvragen (waarin specifieke effecten voor
mannen en vrouwen worden verondersteld).

7.3.2 Gevolgen van zorgverlof voor informele en formele hulp
In tabel 7.3 staan de resultaten van de uitgevoerde schattingen vermeld. Zij zijn geba-
seerd op een steekproef van werkenden, waarin het exacte aantal respondenten waarop
de analyse betrekking heeft, afhankelijk is van de non-respons op de verschillende
items. Zoals in hoofdstuk 2 uitgebreid aan de orde is gekomen, is de potentiële zorg-
verlofopnemer de eenheid van analyse. Hij/zij is de respondent in de enquête en heeft
iemand in de omgeving gehad die hulpbehoevend was (de hulpbehoevende). Er is
gebruikgemaakt van regressieanalyse. Daarbij is, met behulp van de Heckmantechniek,
rekening gehouden met het feit dat de effecten op uren verleende zorg slechts voor
een selectieve groep bekend is. Voor de toename in uren hulp van de verlofopnemer
(eerste drie kolommen) bestaat de selectieve groep uit belangstellenden voor betaald
langdurig zorgverlof die zorg verleenden.7 Voor de reductie in uren hulp van de andere
informele helpers (tweede drie kolommen) bestaat de selectieve groep uit belangstel-
lenden voor betaald langdurig zorgverlof, die een hulpbehoevende in hun omgeving
hebben die zorg ontvangt van andere informele helpers. Evenzo bestaat de selectieve
groep voor de reductie in uren thuiszorg uit belangstellenden voor betaald langdurig
zorgverlof, die een hulpbehoevende in hun omgeving hebben die thuiszorg ontvangt
(laatste drie kolommen).
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In de tabel zijn b's, standaardfouten en significanties vermeld, die zijn te interpreteren
zoals bij een 'gewone' regressieanalyse.8 Een coëfficiënt b groter dan 0 geeft aan dat
de toename in uren hulp (van zorgverlofopnemer) dan wel de reductie in uren (van
andere (in)formele helpers) voor een specifieke categorie groter is dan voor de referentie-
categorie. In de tweede kolom staan steeds de standaardfouten, die aangeven hoe
groot de foutenmarge is bij de gevonden relatie.9 Tot slot is vermeld of de coëfficiënt
significant van de referentiecategorie verschilt.

Effect op uren informele zorg van verlofopnemer
In de eerste drie kolommen van tabel 7.3 staan de resultaten vermeld van de analyse
van het effect van een zorgverlofregeling op het aantal uren hulp verleend door de
informele helper. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat de hulpgever alle uren zorg-
verlof ook daadwerkelijk besteedt aan zorg. Het kan ook zijn dat hij/zij de zorgverlof-
uren deels gebruikt om zijn/haar eigen huishouden draaiende te houden. In welke
mate vermeerdert de invoering van zorgverlof het aantal uren hulp dat de hulpgever
gaat verlenen? Het aantal uren zorgverlof heeft een significante coëfficiënt van 0,46.
Dat betekent dat elk uur zorgverlof dat wordt opgenomen, leidt tot een half uur meer
zorg van de respondent. Dit spoort met de uitkomsten in figuur 7.2 waarin staat dat
door de invoering van zorgverlof de respondenten bijna negen uur per week meer
hulp gaan verlenen. Gemiddeld genomen zouden mensen immers ongeveer zestien
uur zorgverlof per week opnemen. Het effect is behoorlijk groot en significant. Later
zal blijken dat deze extra hulpuren voor een groot deel worden gebruikt om taken van
anderen over te nemen,

De toename in uren zorg verschilt niet tussen mannen en vrouwen met overigens
dezelfde kenmerken. Evenmin is de relatie tussen verlofopnemer en hulpbehoevende
van invloed op het effect. A priori was het voorstelbaar geweest dat kinderen die voor
hun elders wonende ouders zorgen, de opgenomen uren zorgverlof meer omzetten in
uren hulp dan, bijvoorbeeld, partners met dezelfde kenmerken die het ook als 'tijd
voor henzelf' zouden willen inzetten. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Voor hulpgevers
aan stervenden sorteert de regeling het meeste effect aan extra hulp: de toename in
hulp ligt bijna twee uur per week hoger dan bij de categorie die chronisch zieken
helpt of helpen wil. 

Werkenden die hun vakantiedagen hebben opgenomen, gaan met zorgverlof bijna
twee uur per week meer hulp geven dan werkenden die dat niet hebben gedaan. Voor
hen geldt waarschijnlijk dat zij zo in tijdnood zaten dat ze vakantiedagen op moesten
gaan nemen om hulp te verlenen, en toch nog niet voldoende hulp gaven. Zorgverlof
biedt ze de gelegenheid om meer te gaan helpen.

Het sterk positief significante effect van de correctietermen voor het geven van hulp
impliceert dat de niet-meetbare factoren die ervoor zorgen dat iemand vaker hulp
geeft dan een ander, er ook toe leiden dat die persoon de uren zorgverlof meer inzet
voor extra uren hulp dan anderen. 
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Effect op uren informele zorg van anderen
Is er een effect van zorgverlof op de uren verleende hulp van andere informele helpers,
in casu de centrale verzorger en de particuliere hulp? Uit figuur 7.2 bleek al dat zo'n
effect er is. In deze paragraaf wordt onderzocht of dat effect statistisch significant is,
en welke determinanten nog meer relevant zijn. In de kolommen 4 tot en met 6 van
tabel 7.3 staan de resultaten vermeld.

De reductie in het aantal uren zorg door andere informele helpers wordt bepaald door
de relatie tussen de verlofopnemer en de hulpbehoevende, de leeftijd van de hulp-
behoevende, het aantal uren zorgverlof dat wordt opgenomen, en het aantal uren zorg
dat de informele hulp al gaf. Interessant is dat er inderdaad een significant effect is
van de invoering van zorgverlof op de hoeveelheid informele zorg van anderen. Uit
de tweede kolom met b-waarden valt af te lezen dat voor ieder uur zorgverlof dat
mensen opnemen, het aantal uren informele zorg van anderen met ongeveer twintig
minuten vermindert (1*0,31 uur). 

Interessant is ook dat de reductie in de uren zorg van anderen het grootst is als de ver-
lofopnemer geen partner is van de hulpbehoevende. Anders gezegd, de reductie in de
uren hulp van andere informele hulpverleners is groter als de respondent zorgverlof
opneemt ten behoeve van hulp aan eerstegraads familie of verdere verwanten of
vrienden, dan wanneer het om hulp aan de partner gaat. 
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Uit de tabel blijkt dat de reductie in zorg door
andere informele hulpverleners dan de verlofopnemer ongeveer vier uur minder is als
de zorgverlofopnemer een partner is, dan wanneer hij/zij tot de eerstegraads familie of
verdere verwanten of vrienden behoort (respectievelijk 3,30 en 4,05). De reductie in
uren zorg door anderen is gemiddeld 6 uur per week als de verlofopnemer eerstegraads
familie is.10 Is de verlofopnemer een partner dan is de reductie van de uren zorg door
anderen 6–3,3= 2,7 uur per week. Uit de eerste drie kolommen van de tabel weten we
dat de toename in het aantal uren informele zorg door de verlofopnemer voor partners
en andere familieleden of bekenden gelijk is (niet significant verschillend van 0). De
totale toename in informele zorg is de toename in uren zorg door de verlofopnemer
min de reductie in uren zorg door anderen. De totale informele zorg zal met 2,7 uur
per week meer toenemen als de verlofnemer een partner is van de hulpbehoevende,
dan wanneer de verlofopnemer eerstegraads familie is of een verdere verwant of
vriend. Met andere woorden: hulpbehoevenden die worden geholpen door andere
familieleden dan de partner of door kennissen, profiteren het minst van de extra hulp
die gegenereerd wordt door de regeling van zorgverlof.
Het type hulpbehoefte is irrelevant voor het effect van zorgverlof op andere informele
hulp.

Hoe meer informele zorg van anderen de hulpbehoevende al ontvangt, hoe groter de
reductie in uren kan zijn door het opnemen van zorgverlof. Daarom is ook het aantal
uren zorg dat de informele helper al gaf zonder zorgverlof, opgenomen als determinant.
Elk uur meer zorg van anderen levert een reductie van 0,03 uur (ongeveer 2 minuten)
op. Dat betekent dat voor hulpbehoevenden aan wie andere informele helpers twintig
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uur per week zorg verlenen, bij opname van zorgverlof de reductie 0,3 uur per week
meer is dan wanneer informele helpers tien uur per week zorgen (namelijk 0,03 maal 10). 
De reductie in de uren hulp die door andere informele helpers wordt geboden, is het
grootste voor de hulpbehoevenden van middelbare leeftijd (40-64 jaar).

Effect op uren thuiszorg
De laatste drie kolommen van tabel 7.3 tonen het effect van zorgverlof op de uren
verleende thuiszorg. De reductie in de uren thuiszorg wordt in het model slechts bepaald
door het aantal uren thuiszorg dat de hulpbehoevende al ontving. Zoals ook al eerder
in dit rapport duidelijk is geworden, is er nauwelijks een relatie te vinden tussen infor-
mele zorg en thuiszorg. Interessant is dat uit de tabel kan worden afgeleid dat er geen
significant effect is van de invoering van zorgverlof op de hoeveelheid thuiszorg. Het
effect is niet significant op 5%-niveau, maar ook niet op het 10%-niveau. 

7.4 Belasting als gevolg van het combineren van werk en zorg

7.4.1 Inleiding
In de literatuur wordt het combineren van werk en zorgtaken als belastend voor de
persoon aangemerkt. Uit hoofdstuk 5 blijkt echter dat niet het werken maar het zorgen
samenhangt met een hoge ervaren tijdsbelasting.11 In de volgende paragrafen wordt
nagegaan of invoering van betaald langdurig zorgverlof leidt tot een vermindering van
deze belasting. Paragraaf 7.4.2 bevat een beschrijving van de antwoorden van de
respondenten. Paragraaf 7.4.3 bevat een modellering van het effect van betaald lang-
durig zorgverlof op een vermindering van de belasting.

7.4.2 Vermindering belasting taakcombineerders 
In hoofdstuk 6 bleek dat een hoge ervaren tijdsbelasting samenhangt met de belang-
stelling voor betaald langdurig zorgverlof: mensen met een hoge belasting hebben
meer belangstelling. De belangstellenden voor zorgverlof met een hoge belasting is
gevraagd of zij denken dat zij zich met zorgverlof minder belast zouden voelen (zie
tabel 7.4).
Ook uit deze tabel blijkt dat werkenden die zich belast voelen, vaker belangstelling
hebben voor betaald langdurig zorgverlof dan degenen met een relatief lage belasting.
Driekwart van belangstellenden die zich belast voelen, verwacht dat dit verlof hun
belasting zal verminderen.
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Tabel 7.4 Ervaren belasting en belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof onder helpende werkenden 
(taakcombineerders), 1997-1999 (in procenten)

verwacht effect van zorgverlofb

even minder 
belangstelling voor zorgverlofa zwaar belast zwaar belast (n)

ervaren belasting sign. (n)
laag 50 (339)
hoog 78 (259) 24 76 (169)
allen 62 (598)

a In tabel 6.4 werden andere percentages belangstellenden genoemd. Dit komt doordat in hoofdstuk 6 met een schaal 
voor tijdsbelasting is gewerkt en hier slechts één item uit deze schaal is gebruikt. Respondenten die op deze schaal 
aangaven belast te zijn, hebben de vraag gekregen of zij dachten dat dit minder zou worden door de inzet van zorgverlof.

b Vraagstelling: Zou u zich ook zo zwaar belast hebben gevoeld als u zorgverlof had kunnen opnemen?

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Mogelijk verwachten sommige mensen die werk en zorg combineren, meer effect van
betaald langdurig zorgverlof op hun belasting dan anderen. Tabel 7.5 verschaft hier
inzicht in.
Het blijkt moeilijk te zijn op grond van deze beperkte steekproef groepen van zwaar-
belasten aan te wijzen die baat zouden hebben bij betaald langdurig zorgverlof.
Vrouwen en personen in de leeftijdscategorieën 16-34- en 45-54-jarigen verwachten
vaker dat zij met zorgverlof minder zwaar belast zullen zijn. De verschillen zijn echter
niet significant. Ook de samenstelling van het huishouden en andere (hier niet gepre-
senteerde) persoonskenmerken laten geen significante verschillen zien.

Tabel 7.5 Kenmerken van helpende werkenden (taakcombineerders) die effect verwachten van de zorgverlofregeling
op hun belasting, 1997-1999 (in procenten)

% (n)

leeftijdscategorie n.s.
16-34 jaar 83 (46)
35-44 jaar 68 (69)
45-54 jaar 84 (44)
≥ 55 jaar – (11)

geslacht n.s.
man 74 (61)
vrouw 78 (108)

huishoudensvorm n.s.
eenpersoonshuishouden 79 (28)
meerpersoonshuishouden zonder kind(eren) < 12 jaar 78 (77)
meerpersoonshuishouden met kind(eren) < 12 jaar 73 (65)

totaal 76 (169)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)
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7.4.3 Modellering van gevolgen op belasting
In paragraaf 7.4.2 is beschreven in welke mate respondenten die werk en zorg combi-
neren, denken dat zorgverlof gevolgen heeft voor de belasting. In deze paragraaf worden
die gevolgen gemodelleerd en is nagegaan of de effecten van zorgverlof verschillen
tussen verschillende groepen potentiële verlofopnemers. De relaties die in deze para-
graaf onderzocht worden, staan beschreven in paragraaf 2.2 Daarin wordt aangegeven
hoe de afname in de belasting van de verlofopnemer aan het gewenste aantal uren
zorgverlof gerelateerd kan worden. De relatie wordt weergegeven door de stippellijn
in figuur 7.1 (in § 7.1), die loopt van 'effecten van betaald langdurig zorgverlof' naar
'ervaren belasting'.
Zowel het aantal uren zorgverlof als het aantal uren zorg dat de verlofopnemer verleent
zonder zorgverlof, zijn als determinanten in de vergelijking opgenomen. Verder zijn
determinanten voor verschillende typen zorgverlof toegevoegd. Alleen de significante
zijn opgenomen in de tabel.12 Uitzonderingen hierop zijn weer het geslacht van de
verlofopnemer, de relatie met hulpbehoevende en het type zorgsituatie (zie § 7.3.1)

In tabel 7.6 staan de resultaten van de uitgevoerde schattingen vermeld. Zij zijn geba-
seerd op een steekproef van werkenden. Er is gebruikgemaakt van een probitanalyse
omdat de reductie in belasting een 0/1-variabele is. Wederom is met behulp van de
Heckmantechniek rekening gehouden met het feit dat de effecten slechts gemeten
konden worden op een selectieve steekproef, die in dit geval bestaat uit belangstellenden
voor betaald langdurig zorgverlof met een hoge tijdsbelasting. Een coëfficiënt b groter
dan 0 geeft aan dat de reductie in belasting voor die bepaalde categorie groter is dan
voor de referentiecategorie. In de tweede kolom staan standaardfouten.13 Deze geven
aan hoe groot de foutenmarge is in de gevonden relatie. Er is uitgegaan van een signi-
ficantieniveau van 95%. In de laatste kolom is vermeld of de coëfficiënt significant
van de referentiecategorie verschilt. De te verklaren variabele meet de vermindering
in belasting door zorgverlof en is zo geconstrueerd dat een positieve coëfficiënt impli-
ceert dat zorgverlof de belasting vermindert, dus een positief effect heeft. 

Vermindert de invoering van zorgverlof het gevoel belast te zijn? Het antwoord is ja,
immers het aantal uren zorgverlof heeft een positief significant effect op de kans dat
de verlofopnemer zich minder belast voelt (0,02). Dat impliceert, bijvoorbeeld, dat
opnemen van twintig uur zorgverlof per week de kans dat de verlofopnemer zich minder
belast voelt, met 0,4 (20*0,02)15 verhoogt.

Opvallend is verder dat de belasting van vrouwen, werkenden die geen zeggenschap
hebben over hun werktijden/-dagen, of mensen die hun vakantiedagen hebben opge-
nomen, het meest gereduceerd wordt door de zorgverlofregeling. Voor de laatste drie
categorieën geldt dat dit waarschijnlijk de mensen zijn die meer klem zitten tussen
werk en zorg, dan anderen.
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Tabel 7.6 Effect van betaald langdurig zorgverlof op belasting onder belangstellenden, naar kenmerken van de 
verlofopnemer en hulpbehoevende, 1997-1999 (in b (s.e.); n = 427)

b (s.e.) sign.

geslacht man (referentiecategorie)
vrouw 1,43 0,53 sign.

mate van zeggenschap werkdagen en/of -tijden vrij (referentie-
categorie)
werkdagen en/of -tijden niet vrij 1,44 0,39 sign.

vakantie- en/of ADV-dagen opgenomen nee (referentiecategorie)
ja 0,63 0,29 sign.

relatie verlofopnemer-hulpbehoevende partner (referentiecategorie)
eerstegraads familieleden –0,27 0,31 n.s.
overigen –0,52 0,36 n.s.

type hulpbehoefte hulpontvanger chronisch (referentiecategorie)
tijdelijk 0,16 0,23 n.s.
sterfgeval 0,60 0,30 sign.

kon langer dan een half uur alleen zijn kon wel langer dan een half uur alleen zijn
(referentiecategorie)
kon niet langer dan een half uur alleen zijn –0,71 0,27 sign.

ander informele hulp aanwezig nee (referentie categorie)
ja 1,65 0,53 sign.

aantal uren informele hulp door verlofopnemer 0,0 0,005 sign.
gewenste aantal uren zorgverlof 0,02 0,01 sign.

lambda (zorgverlof)14 1,51 0,27 sign.
lambda (belasting) 2,08 0,24 sign.
constante –3,32 0,75 sign.
adjusted R2 0,50

a Kenmerken van de verlofopnemer (leeftijdscategorie, huishoudensvorm, arbeidsmarktpositie van de partner, 
nettohuishoudensinkomen, lichamelijke beperkingen), werkkenmerken van de verlofopnemer (arbeidsmarktpositie, 
loondienst of zelfstandige, beroepsgroep, bedrijfstak, leidinggevende functie, werkschema, bedrijfsomvang), werk- 
en zorgoplossingen (calamiteiten- of ziekteverlof opgenomen, huisgenoten nemen taken over, huishoudelijke hulp 
ingeschakeld), reistijd naar hulpbehoevende, kenmerken van de hulpbehoevende (leeftijdscategorie, geslacht, 
lichamelijke beperkingen, begeleidingsbehoefte, emotionele steun nodig), andere hulpkenmerken (aantal uren 
thuiszorg, uren andere (in)formele hulp, type hulp) waren niet significant (p > 0,05).

sign. = significant verschil (p < 0,05) ; n.s. = geen significant verschil (p ≥ 0,05).

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Voor hulpgevers aan stervenden sorteert de regeling meer effect op de reductie in
belasting dan voor hulpgevers aan chronisch zieken. De aanwezigheid van andere
informele hulp reduceert de belasting extra bij opnemen van zorgverlof. Misschien is
die aanwezigheid van andere hulp een indicatie voor de ernst van de situatie. De relatie
tussen verlofopnemer en hulpbehoevende speelt geen rol. 

Als de hulpontvanger langer dan een half uur alleen thuis kan blijven, is het effect op
de belasting lager dan wanneer dat niet zo is. 
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7.5 Vervanging van bestaande werkoplossingen
Betaald langdurig zorgverlof zou kunnen dienen als vervanging voor de oplossingen
die werknemers nu vinden om arbeid en zorg te combineren (zie ook hoofdstuk 5). In
hoofdstuk 6 bleek dat taakcombineerders die destijds tot deze werkoplossingen zijn
gekomen, een grotere belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof hebben dan
andere. Aan deze personen is gevraagd of zij denken dat deze werkoplossingen niet of
in mindere mate nodig waren geweest als ze zorgverlof hadden kunnen opnemen.

In tabel 7.7 staat in de eerste kolom hoeveel procent van de werkenden welke werk-
oplossingen heeft gevonden (al dan niet in overleg met de werkgever) om werk en
zorg te kunnen combineren. Van deze mensen heeft 31% vakantie- en/of ADV-dagen
opgenomen; 5% heeft zich ziek gemeld, 7% heeft calamiteitenverlof opgenomen.
Anderen hebben hun werktijden aangepast: 7% van de taakcombineerders is op andere
tijden gaan werken, 6% is tijdelijk minder uren gaan werken en 9% is tijdelijk gestopt
met werken. In totaal heeft 43% van de taakcombineerders een of meer werkoplossingen
gevonden om hulp te kunnen geven.

Tabel 7.7 Bestaande werkoplossingen van helpende werkenden (taakcombineerders) om hulp te kunnen bieden en
verwacht effect van betaald langdurig zorgverlof (in procenten; n = 615)

waarvan waarvan 
belangstelling werkoplossing 

werkoplossing voor niet nodig geweest
gebruikt zorgverlofa (n) met zorgverlofb (n)

vakantie- en/of ADV-dagen opgenomen 31 81 (186) 85 (130)
tijdelijk minder gaan werken 6 87 (38) 94 (30)
tijdelijk gestopt met werken 9 95 (57) 85 (49)
op andere tijden gaan werken 7 61 (45) 64 (20)
ander werk gaan doen 1 89 (9) 94 (7)
zich ziek gemeld 5 97 (34) 98 (27)
calamiteitenverlof opgenomen 7 87 (47) 74 (28)

een of meer werkoplossingen 43 80 (265) 85 (225)

a Als percentage van degenen die de werkoplossing gebruikt hebben.
b Als percentage van degenen die belangstelling voor zorgverlof hebben.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

In de tweede kolom staat vermeld welk aandeel van de taakcombineerders die een
bepaalde oplossing hebben gevonden, belangstelling heeft voor betaald langdurig zorg-
verlof. Zo heeft 81% van de mensen die vakantie- of ADV-dagen hebben opgenomen,
belangstelling voor dit verlof. De belangstelling is het grootst bij mensen die zich ziek
hebben gemeld of tijdelijk zijn gestopt met werken, en het kleinst bij de mensen die
op andere tijden zijn gaan werken. In totaal heeft 80% van de groep met een werk-
oplossing belangstelling voor zorgverlof.
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De rechterkolom geeft een inschatting weer van de effecten van betaald langdurig
zorgverlof op het afzien van deze werkoplossingen. Zo denkt 85% van de mensen die
vakantie- en/of ADV-dagen hebben opgenomen en belangstelling hebben voor zorg-
verlof, dat het opnemen van deze dagen met zorgverlof niet nodig zou zijn geweest.
Vooral mensen die zich ziek hebben gemeld en mensen die tijdelijk minder zijn gaan
werken, hebben hoge verwachtingen van het zorgverlof. Alleen personen die op andere
tijden zijn gaan werken om te helpen, zien minder in betaald langdurig zorgverlof als
een alternatief. Zij hebben dan ook relatief weinig belangstelling voor zorgverlof.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het soms om kleine aantallen respondenten
gaat. Samengevat denkt 85% van de betrokkenen dat een of meer werkoplossingen
met zorgverlof niet nodig waren geweest.

Redenen om niet te helpen
Werk blijkt niet het belangrijkste obstakel om te helpen. In tabel 4.17 in hoofdstuk 4
werden de belangrijkste redenen om niet te helpen geïnventariseerd onder alle personen
met een hulpbehoevende in de naaste omgeving. In de top 5 komt de enige arbeids-
reden – 'ik kon op mijn werk niet gemist worden' – pas op de vierde plaats. Belangrijker
redenen om niet te helpen zijn de aanwezigheid van voldoende hulp van anderen uit
het sociale netwerk en professionele hulp (thuiszorg of particuliere hulp).

Blijkbaar nemen werkenden indien er voldoende informele en professionele hulp aan-
wezig is, geen betaald langdurig zorgverlof op. Dat ligt mogelijk anders indien de
werkende niet kan helpen omdat hij of zij niet gemist kan worden op het werk. Biedt
betaald langdurig zorgverlof in die gevallen een oplossing? Aan de belangstellenden
voor zorgverlof die destijds geen hulp hadden gegeven, is gevraagd of de redenen om
geen hulp te verlenen zouden vervallen indien men gebruik had kunnen maken van
betaald langdurig zorgverlof. 

In tabel 7.8 staan de redenen om niet te helpen die werkenden met belangstelling voor
betaald langdurig zorgverlof hebben opgegeven (linkerkolom). In de rechterkolom
staat het percentage van hen dat meent dat deze redenen weggenomen worden door
gebruikmaking van betaald langdurig zorgverlof (19% werkenden die niet hielpen, gaf
als reden op dat hij of zij op het werk niet gemist kon worden; 9% van deze werkenden
die niet hielpen, meent dat dit argument dankzij zorgverlof vervalt).
Ten eerste blijkt dat redenen omtrent 'het werk' door minder dan een kwart van de
verlofopnemers genoemd wordt als reden om geen hulp te bieden. En in de gevallen
dat het werk de reden is om geen hulp te geven, is vervolgens betaald langdurig zorg-
verlof slechts in minder dan de helft van de gevallen een oplossing. Onder belangstel-
lenden voor betaald langdurig zorgverlof ligt de drempel om niet te helpen slechts in
een zeer klein aantal gevallen in de werksfeer.
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Tabel 7.8 Redenen van (werkende) belangstellenden om geen hulp te geven en met betaald langdurig zorgverlof wel
hulp te geven (verticaal gepercenteerd), 1997-1999

geen met zorgverlof 
hulp gegeven wel hulp gegeven

werk
ik kon op mijn werk niet gemist worden 21 10
mijn werkgever gaf me geen vrij om te helpen 2 0
mijn partner is minder gaan werken / heeft baan opgezegd om te gaan helpen 0 0

hulp
er was voldoende professionele hulp (van de thuiszorg of van een particuliere hulp) 21 8
er was voldoende hulp van anderen uit het sociale netwerk van de hulpbehoevende 30 0
andere zorgtaken (zoals voor kinderen) laten dit niet toe 11 3

overig
degene die hulp nodig had, woonde te ver weg 21 3

totaal (92) (92)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

7.6 Uittreden en herintreden op de arbeidsmarkt
Hoewel betaald langdurig zorgverlof een regeling voor werkenden is, is in het onder-
zoek ook nagegaan of niet-werkenden die helpen, gemakkelijker weer een baan zouden
kunnen nemen als ze een beroep kunnen doen op een regeling betaald langdurig zorg-
verlof. Het onderzoek beperkte zich tot personen tussen de 16 en 61 jaar met een hulp-
behoevende in de naaste omgeving. Tabel 7.9 bevat een verslag van het korte deel-
onderzoek dat onder niet-werkenden informele helpers is gehouden.

Tabel 7.9 Stoppen en weer gaan werken onder niet-werkende informele helpers (16-61 jaar) en verwacht effect van
een betaald langdurig zorgverlof in de afgelopen drie jaar, 1997-1999 (verticaal gepercenteerd)

mannen vrouwen totaal

ooit gestopt met werken i.v.m. hulp 10 9 8
ooit afgezien van sollicitatie i.v.m. hulp 8 15 13

wil weer betaald werk verrichten 16 18 18
kan dit combineren met hulp 7 10 9
is alleen mogelijk met langdurige verlofregeling 8 7 7
niet bekend 2 2 2

totaal (61) (200) (261)

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Desgevraagd bleek 8% van de informele helpers zonder betaald werk ooit gestopt met
werken om te kunnen helpen. 13% heeft ooit afgezien van een sollicitatie of heeft een
aanbod om te gaan werken, afgeslagen omdat dit niet te combineren was met de hulp
die men toen gaf.
Uit tabel 7.9 blijkt ook dat bijna een vijfde van de ondervraagde niet-werkende infor-
mele helpers weer betaald werk wil verrichten. Ongeveer de helft daarvan denkt dat
werk te combineren is met de hulp. De andere helft denkt dat werk en hulp alleen te

171MOGELIJKE GEVOLGEN VAN BETAALD LANDURIG ZORGVERLOF



combineren zijn als er een verlofregeling zou bestaan, waardoor men voor langere tijd
helemaal of gedeeltelijk met werk kan stoppen om een hulpbehoevende te helpen. 

Op grond van deze gegevens mag men verwachten dat een regeling betaald langdurig
zorgverlof weinig effect zal hebben op de herintreding op de arbeidsmarkt van met
werken gestopte informele helpers. Ongeveer 7% van de informele zorgers denkt met
een regeling voor betaald langdurig zorgverlof weer te kunnen beginnen met betaald
werk. Slechts weinigen zijn ooit gestopt met werken om hulp te kunnen verlenen.
Ook is voor een kleine groep is het helpen een obstakel om weer aan het (betaalde)
werk te gaan.

Over het permanent minder uren betaald werk verrichten (volgens arbeidscontract)
omdat men het werk combineert met zorg, is op grond van de onderzoeksgegevens
geen uitspraak te doen. Wel is bekend dat slechts 7% van de taakcombineerders 
tijdens de hulpsituatie minder is gaan werken om te kunnen helpen. Eveneens 7%
heeft een aanbod om meer uren te gaan werken, afgeslagen omdat dit niet te combineren
was met de hulp die men in destijds gaf. En 1% van de taakcombineerders is van baan
veranderd om te kunnen blijven helpen.

7.7 De effecten van zorgverlof op de inzet van hulp in 1999 (nationale totalen)
In het voorgaande deel van hoofdstuk 7 is duidelijk geworden welke effecten op de
uren informele zorg en thuiszorg te verwachten zijn van de invoering van zorgverlof.
In deze paragraaf worden deze bevindingen aangaande de informele hulp vertaald in
jaarcijfers voor de Nederlandse bevolking die tot de doelgroep behoort. Voor de thuis-
zorg wordt geen jaareffect berekend; de argumenten daarvoor staan aan het slot van
deze paragraaf vermeld. 

Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers worden de in hoofdstuk 6 gegeven
waarschuwingen nog eens herhaald. Het gaat in deze paragraaf om schattingen die
zijn gebaseerd op de antwoorden van een relatief klein aantal respondenten. Dit leidt
tot vrij grote onzekerheidsmarges en daarom zijn de cijfers sterk afgerond tot aantallen
van tenminste 50.000. De gepresenteerde cijfers geven dus een orde van grootte aan.
Een tweede waarschuwing betreft het verschil tussen de gepresenteerde cijfers en de
achterliggende berekening. De berekeningen zijn uitgevoerd op het niveau van 
individuen en dat leidt tot andere uitkomsten dan wanneer daartoe de gepresenteerde
gemiddelden per groep worden gebruikt. De gepresenteerde cijfers zijn hierdoor en
door de sterke afrondingen, niet geschikt voor aanvullende berekeningen; deze dienen
op het oorspronkelijke datamateriaal te worden uitgevoerd.

Een van de verwachte gevolgen van de regeling is een toename in het aantal informele
helpers, zoals we zagen in tabel 7.1. Tabel 7.10 laat zien om hoeveel personen het gaat
in 1999.
In de waargenomen situatie voordat er sprake was van betaald langdurig zorgverlof,
waren er 480.000 mannen die werkten en zorg verleenden, en 550.000 vrouwen.
Invoering van betaald langdurig zorgverlof zou leiden tot een toename van 340.000
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personen, gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. Werd in tabel 7.1 een klein effect
gevonden op de herverdeling van informele hulp, deze tabel laat zien dat op het niveau
van nationale totalen dit effect niet of nauwelijks is waar te nemen.

Tabel 7.10 Aantallen mannelijke en vrouwelijke werkende informele helpers voor en na (denkbeeldige) invoering van
betaald langdurig zorgverlof in 1999 (in absolute aantallen)

waargenomen (voor na invoering betaald
betaald langdurig zorgverlof) langdurig zorgverlof 

mannen 480.000 650.000
vrouwen 550.000 720.000

totaal 1.030.000 1.370.000

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Wat zijn de verwachte gevolgen van een regeling betaald langdurig zorgverlof voor de
inzet van informele hulp? Uit de vorige paragrafen bleek dat de informele hulp door
de verlofnemers toeneemt, maar dat deze toename weer enigszins gereduceerd wordt
doordat andere informele helpers minder hulp gaan bieden. In de modellering vond
dit bevestiging.
In tabel 7.11 staan de effecten op de omvang van de informele hulp voor de verschil-
lende typen belangstellenden uitgesplitst voor het jaar 1999. Net als in paragraaf 6.5
worden de gegevens niet alleen weergegeven voor de belangstellenden, maar ook
voor de gehele doelgroep (waarin dus ook de mensen die geen belangstelling hebben
voor maar die wel recht zouden hebben op zorgverlof, zijn meegenomen). Daardoor
ontstaat zowel een beeld van de groep verlofopnemers als een beeld van de totale
geschatte effecten in de populatie van werkenden die recht zouden hebben op betaald
langdurig zorgverlof.

Tabel 7.11 Effecten van betaald langdurig zorgverlof op uren informele hulp in 1999 (in gemiddelde uren per geval)

toename informele afname 
aantal gevallen hulp door zorgverlof andere informele hulp

doel- belang- doel- belang- doel- belang-
groep stellenden groep stellenden groep stellenden

geslacht respondent
vrouwen 1.300.000 750.000 4 7 2 3
mannen 1.300.000 650.000 5 12 1 3

verwantschap respondent-
hulpbehoevende

partner 300.000 200.000 4 7 0 0
familie in de eerste graad 1.300.000 800.000 7 11 2 4
overigen 1.000.000 400.000 3 6 1 4

zorgsituatie
chronisch 950.000 450.000 2 6 1 3
tijdelijk 1.300.000 750.000 6 11 1 3
sterfgeval 350.000 200.000 6 10 3 5

totaal 2.600.000 1.400.000 5 9 2 3

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)
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In 1999 zouden verlofopnemers naar verwachting gemiddeld negen uur per week meer
gaan helpen. Daar staat tegenover een afname van drie uur per week hulp door andere
informele hulpgevers. Deze gemiddelden wijken af van de gemiddelden in eerdere
tabellen omdat hier een jaar is geselecteerd en in de eerdere tabellen drie jaar. 
Hier is er wel een verschil tussen mannen en vrouwen te zien. De gemiddelde toename
in aantal uren hulp van de verlofnemers is onder mannen veel groter dan onder vrouwen.
Dit verschil is al veel minder op het niveau van de doelgroep en verdwijnt vrijwel in
de berekening van jaarvolumes (tabel 7.12) omdat vrouwen meer hulpbehoevenden
kennen en meer verlof opnemen.
Verlof om partners te verzorgen zou leiden tot een toename van zeven uur hulp per
week en daar staat geen reductie van andere informele zorg tegenover. Werkenden die
zorgverlof opnemen voor familie in de eerste graad, denken elf uur per week meer
hulp te verlenen, maar daar staat een reductie van vier uur door andere informele
hulpgevers tegenover. De nettotoename aan zorg voor de hulpbehoevende is dan ook
zeven uur per week. Bij hulp aan verdere familie en kennissen wordt de toename in
uren hulp door de verlofnemer (6 uur per week) grotendeels tenietgedaan door de
afname in hulp van andere informele hulpverleners (4 uur per week).

In tabel 7.11 werd een overzicht gegeven van de veranderingen in uren hulp per week
per geval. In de volgende tabel is de duur van de verlofperiode erbij betrokken. De
veranderingen van de hulpuren in 1999 worden weergegeven, onder de aanname dat
de duur van de verlofperiode gelijk is aan de duur van de periode waarin extra hulp
wordt geboden door de verlofnemers en minder hulp door andere informele helpers.
De gepresenteerde schattingen zijn alleen berekend over de doelgroep. Dat levert 
overigens dezelfde uitkomsten op als over de groep belangstellenden.

Tabel 7.12 Bestaande informele hulp en veranderingen als gevolg van betaald langdurig zorgverlof in 1999 
(in uren x 1.000.000)

toename afname van  
bestaande informele informele hulp

aantal gevallen informele hulp door door andere
(x 1.000) hulpa zorgverlof informele helpers

geslacht
vrouwen 1.300 980 70 40
mannen 1.300 1.260 80 40

verwantschap
partner 300 130 20 0
familie in de eerste graad 1.300 1.060 100 50
overigen 1.000 1.050 30b 30b

zorgsituatie
chronisch 950 1.190 50 30
tijdelijk 1.300 740 90 40
sterfgeval 350 340 20 10

totaal 2.600 2.240 150 80

a Door potentiële verlofopnemers (doelgroep) en andere informele helpers.
b Door afronding lijkt er geen toename die er in werkelijkheid wel is.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek).
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Uit tabel 7.12 blijkt dat opname van betaald langdurig zorgverlof geleid zou hebben
tot een toename van 150 miljoen uur informele hulp in 1999. Dit is ongeveer de helft
van het totale volume zorgverlof dat in 1999 opgenomen zou zijn (zie tabel 6.19). Ten
dele zou deze extra hulp ten goede gekomen zijn aan de ontlasting van andere informele
helpers, die in totaal 80 miljoen uur minder zouden hebben geholpen. 
Mannen en vrouwen zouden in 1999 ongeveer evenveel extra informele hulp gegeven
hebben en daar staat ook een gelijke afname van de informele hulp door anderen
tegenover. 
De hulp aan partners laat duidelijk andere effecten zien dan de hulp aan andere familie-
leden en overigen. Het volume extra hulp aan partners is beperkter dan dat aan familie-
leden in de eerste graad, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door het veel grotere
aantal hulpbehoevenden in de tweede categorie. Het belangrijkste verschil zit in de
hulp door anderen. Waar bij hulp aan familieleden en overigen de informele hulp door
anderen substantieel vermindert, treedt dit effect niet op bij hulp aan partners. Dit kan
worden verklaard door het gegeven dat helpende partners vrijwel altijd ook de centrale
verzorger zijn. Centrale verzorgers verlenen het merendeel van de hulpuren. Een toe-
name van de hulp door de centrale verzorger die partner is, kan niet samengaan met
een afname van diezelfde hulp.

Door het gebruik van zorgverlof zou het volume informele hulp door werkenden met
een hulpbehoevende in de naaste omgeving in 1999 slechts weinig stijgen (3%). Dat
werd eerder verklaard door de herverdeling van informele hulp. Verlofopnemers gaan
veel meer uren hulp geven (een toename van 7% van de bestaande informele hulp) en
tegelijkertijd gaan andere informele helpers minder uren hulp geven (een afname van
4%). Onder de geringe toename van informele hulp gaat dus een grotere herverdeling
van taken schuil.
Verhoudingsgewijs vindt de grootste toename van informele hulp plaats bij de hulp
aan partners (15%). Dat wordt verklaard door het gegeven dat bij hulp aan partners
geen vermindering van andere informele hulp optreedt. 

Zoals aan het begin van deze paragraaf is gezegd, worden er geen berekeningen van
de jaareffecten op de thuiszorg gepresenteerd. Daar is een aantal redenen voor.
De eerste is dat in de studie waarvan dit rapport verslag doet, niet kon worden aan-
getoond dat informele zorg en thuiszorg in de praktijk inwisselbaar zijn (substitutie).
In hoofdstuk 4 bleek dat de literatuur geen uitsluitsel geeft over het feitelijk bestaan
van zulke substitutie, maar het bestaan ervan bleek evenmin uit de analyses. In hoofd-
stuk 6 werd aangetoond dat de thuiszorg geen determinant is van de belangstelling
voor zorgverlof. Dat duidt erop dat betaald langdurig zorgverlof niet wordt verlangd
om de hulp meer dan voorheen weer in eigen hand te nemen. Eerder in dit hoofdstuk,
ten slotte, werd bevestigd dat zorgverlof alleen een effect op de thuiszorg heeft in
gevallen waarin heel veel thuiszorg wordt gegeven; gemiddeld over alle belangstellenden
gemeten is er geen significant verband gevonden.
De opinie van een aantal belangstellenden voor zorgverlof lijkt met het voorgaande in
tegenspraak (zie tabel 7.1): respondenten verwachten dat hun inzet leidt tot een reductie
in het gebruik van thuiszorg. Maar bij deze uitkomst moet een kanttekening worden
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geplaatst en dat is de tweede reden dat geen effect op de thuiszorg wordt berekend. Er
is een zeer kleine groep belangstellenden voor zorgverlof die spreken over een hulp-
behoevende die zeer veel thuiszorg ontvangt. Het gaat vermoedelijk in een meerder-
heid van de gevallen om stervenden. Het is deze kleine groep die het in tabel 7.1
gepresenteerde effect veroorzaakt; het aantal in de groep is evenwel zo gering dat die
verwachtingen de gemiddelden voor de totale doelgroep niet beïnvloeden. Betaald
langdurig zorgverlof heeft dus vermoedelijk een effect op één onderdeel van de thuis-
zorg: de zogenoemde intensieve thuisverpleging, maar niet op de reguliere thuiszorg.
Die kleine aantallen vormen nog een aanvullende reden om geen effect van betaald
langdurig zorgverlof op de thuiszorg te berekenen. De kleine aantallen leiden ertoe
dat effecten berekend moeten worden op basis van een zeer klein aantal respondenten
(46 om precies te zijn). Het is niet verantwoord om op basis daarvan uitspraken te
doen over een zorgsector die zo'n 600.000 gebruikers kent en waarin circa 3 miljard
gulden omgaat.16

7.8 Samenvatting
In dit hoofdstuk is beschreven welke effecten betaald langdurig zorgverlof kan hebben
op het aanbod van informele en formele hulp, op de ervaren belasting van helpers en
op de arbeidsparticipatie. Vervolgens is met behulp van een econometrisch model
geanalyseerd of de effecten bij verschillende groepen verlofopnemers uiteenlopen. Tot
slot zijn schattingen gemaakt van de toename van het aantal informele helpers en de
hoeveelheid hulpuren per jaar.

Van de gemiddeld vijftien uur zorgverlof per week besteden de belangstellenden vol-
gens eigen zeggen ongeveer negen uur aan extra hulp. Daarmee nemen zij voor een
deel uren over van andere informele helpers. Gemiddeld zal de hulp van andere infor-
mele helpers daardoor met vijf uur dalen. Het aantal uren thuiszorg en particuliere
hulp zal nauwelijks verminderen. Een uitzondering vormt een klein aantal specifieke
situaties met intensieve thuiszorg waar wel een effect op de thuiszorg zichtbaar wordt.
In het beeld van de gehele doelgroep van de regeling maakt deze kleine groep echter
geen verschil.

De gevolgen van een regeling betaald langdurig zorgverlof zijn gemodelleerd en er is
nagegaan of de effecten verschillen voor bepaalde groepen. Daaruit blijkt onder meer
dat hulpbehoevenden die worden geholpen door hun partner, meer profiteren van de
regeling dan andere familieleden of bekenden omdat voor hen de reductie in hulp van
andere informele helpers het kleinst is. Zorgverlof leidt tot een reductie van de hulp-
uren van andere informele helpers, maar voor hulp aan partners is die reductie praktisch
nihil.
De zorgverlofopnemer zegt meer hulp over te nemen van anderen als de hulpbehoevende
relatief jong is (39 jaar of jonger), en als het aantal uren informele zorg dat de hulp-
behoevende al ontving, relatief hoog is.
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Door zorgverlof zou het aantal uren thuiszorg volgens respondenten afnemen met iets
meer dan één uur per week, maar het effect is niet significant. Wel is het zo dat de
reductie twaalf minuten meer is voor elk uur thuiszorg dat hulpbehoevenden ontvangen.
Dus de potentiële hulpgever schat in dat vooral voor de mensen die veel uren thuiszorg
ontvangen, een reductie daarvan bewerkstelligd wordt. Omdat het maar om zeer weinig
mensen gaat, zal dit effect op populatieniveau niet terug te vinden zijn. 

Behalve een effect op het aantal uren informele zorg heeft de regeling betaald langdurig
zorgverlof naar verwachting effect op de belasting van hulpgevers. Taakcombineerders
met een hoge ervaren belasting verwachten in overgrote meerderheid dat betaald lang-
durig zorgverlof hun belasting zal verminderen. Uit de modellering blijkt dan ook dat
het effect van zorgverlof op de reductie in belasting aanzienlijk en significant is. Het
effect is het grootst voor de typen verlofopnemers die de meeste problemen hebben met
het combineren van zorg en werk. Zij hebben vakantiedagen opgenomen, of geen zeg-
genschap over hun werktijden/-dagen, of ze bieden hulp aan iemand die niet langer dan
een half uur alleen thuis kan blijven. Ook voor de hulp aan stervenden is de reductie
ceteris paribus groter dan voor de hulp aan chronisch of kortstondig zieken. De relatie
tussen verlofopnemer en hulpbehoevende is niet van invloed op de reductie in belasting.
Uit hoofdstuk 5 blijkt dat vrouwen een hogere tijdsbelasting ervaren dan mannen met
dezelfde kenmerken. In dit hoofdstuk wordt duidelijk dat ook de reductie in belasting
ten gevolge van zorgverlof naar eigen inschatting voor vrouwen groter is dan voor
mannen met dezelfde kenmerken. 

Werkenden die zelf oplossingen op hun werk getroffen hebben om werk en zorg met
elkaar te kunnen combineren (zoals het opnemen van vakantiedagen of ziekte- en
calamiteitenverlof of tijdelijk minder gaan werken), hebben vaak belangstelling voor
zorgverlof. Over het algemeen denken zij dat een regeling betaald langdurig zorg-
verlof dit soort werkaanpassingen overbodig zal maken. Werkenden die nog geen hulp
verlenen en werk als mogelijke reden noemen, geven veelal aan dat zij op het werk
niet gemist kunnen worden. Een regeling betaald zorgverlof zal dit niet of nauwelijks
kunnen oplossen. 

Ook zal de arbeidsparticipatie nauwelijks bevorderd worden. Van de werkenden die
informele hulp verlenen, is 9% tijdelijk gestopt met betaald werken om te kunnen helpen.
Vrijwel iedereen in deze groep zegt dat dit niet nodig was geweest met een regeling
voor langdurig verlof. Van de personen die geen betaald werk verrichten en informele
hulp verlenen, denkt 7% dat zij weer aan het werk kunnen als er een zorgverlof-
regeling is.

Verreweg de meeste belangstellenden voor de zorgverlofregeling boden al hulp, onge-
veer een vijfde deed dat niet. Wanneer zij ook hulp zouden gaan geven, leidt dat ertoe
dat er in 1999 ongeveer 200.000 meer informele hulpverleners zijn. De toename onder
mannen en vrouwen is ongeveer gelijk, maar doordat er minder mannen hulp gaven
dan vrouwen, wordt de verhouding tussen mannen en vrouwen onder de werkende
informele hulpgevers iets evenwichtiger. Echter, ook met betaald zorgverlof zullen
ongeveer 100.000 meer werkende vrouwen dan werkende mannen hulp geven.
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In 1999 zou de informele hulp door betaald langdurig zorgverlof met ongeveer 3%
toegenomen zijn. Dit is de resultante van een toename van 7% door verlofopnemers
en een afname van 4% doordat andere informele helpers minder uren gaan helpen. Er
vindt, met andere woorden, een herverdeling van hulpuren plaats. Waar deze herver-
deling niet plaatsvindt, zoals bij de hulp aan partners, is de toename van de informele
hulp aanzienlijk groter.
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Bijlagen bij hoofdstuk 7

Bijlage A Verwachte veranderingen in het verlenen van hulp na (denkbeeldige) invoering van
betaald langdurig zorgverlof

Tabel A7.1 geeft een schematische beschrijving van de veranderingen in langdurige
hulpsituaties van werkenden met een hulpbehoevende in de naaste omgeving. Boven
de horizontale streep staan de hulpsituaties die de respondenten met betaald werk in
de afgelopen drie jaar hebben meegemaakt (en welke hulpverleners daarbij waren
betrokken). Onder de streep staat de (veranderde) inzet van de betrokken hulpverleners
bij invoering van betaald langdurig zorgverlof .

Tabel A7.1 (Verwachte) veranderingen in de hulpverlening na (denkbeeldige) invoering van betaald langdurig 
zorgverlof, 1997-1999 (in absolute aantallen)

hulp van 
hulp van andere centrale hulp van particuliere

verlofopnemer verzorgers thuiszorg hulp

uitgangspunt (zonder langdurig betaald zorgverlof) 
werkenden (n = 873) 615 661a 398 86
werkenden met belangstelling voor zorgverlof (n = 475) 381 310 217 47

na invoering betaald langdurig zorgverlof (n = 409) 
evenveel hulp 99 68 69 16
meer hulp 309b

minder hulp 145 78 12
verandering onbekend 1 2 1 1

a Er is altijd een centrale verzorger aanwezig. In de andere 257 situaties is de verlofopnemer de centrale verzorger.
b Inclusief voormalige niet-helpers.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

In dit onderzoek namen 876 werkenden deel van wie 70% informele hulp heeft geboden.
475 werkenden zouden belangstelling hebben gehad voor betaald langdurig zorgverlof.
81% van hen bood reeds hulp, 19% bood geen hulp maar zou dat met betaald langdurig
zorgverlof wel gaan doen. In absolute aantallen zou het aantal informele helpers onder
de respondenten met 92 stijgen door betaald langdurig zorgverlof. 

Daarmee is de vraag beantwoord of het aantal informele helpers toeneemt, maar nog
niet of het (uren)volume informele hulp toeneemt. Uit het telefonische vervolggesprek
met de belangstellenden bleek dat 309 werkenden meer hulp dan voorheen zouden
geven (inclusief degenen die voorheen geen hulp gaven), 99 werkenden zouden even-
veel hulp geven en van één werkende is het niet bekend omdat deze de desbetreffende
vraag niet beantwoord heeft. Men kan dus verwachten dat de uren hulp van werkenden
toeneemt. De precieze toename wordt in paragraaf 7.2.3 beschreven.
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De toename van informele hulp door werkenden dient gecorrigeerd te worden voor de
afname van informele hulp door andere informele helpers, met name de centrale ver-
zorgers. Uit tabel A7.1 blijkt dat in 145 van de veranderde hulpsituaties de centrale
verzorgers minder zouden helpen, in 68 situaties zij nog steeds evenveel hulp zouden
bieden, en in 2 situaties is dat niet bekend vanwege non-respons. De informele hulp
door andere centrale verzorgers neemt dus af. Bij de berekening van de toename van
uren informele hulp is hiervoor gecorrigeerd (§ 7.2.3).

De effecten van invoering van betaald langdurig zorgverlof op de inzet van thuiszorg
in hulpsituaties is in grote lijnen reeds af te lezen uit tabel A7.1. (In § 7.2.3 wordt
nauwkeuriger het effect op het aantal uren thuiszorg berekend.) In 45% van de bestaande
hulpsituaties werd ook professionele thuiszorg geboden. Bij invoering van betaald
langdurig zorgverlof zou in ongeveer de helft van de situaties minder uren en zou in
eveneens ongeveer de helft evenveel thuiszorg zijn geboden. De effecten van invoering
van betaald langdurig zorgverlof op thuiszorg zijn naar verwachting klein.17
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Bijlage B Beschrijving van geboden hulp met en zonder betaald langdurig zorgverlof

Onderstaande tabellen geven uitgebreider dan tabel 7.2 informatie over de geboden
hulp voor en na invoering van een denkbeeldig betaald langdurig zorgverlof. Tabel
B7.1 geeft de hulp in de bestaande situaties weer, tabel B7.2 de hulp na invoering van
zorgverlof. In beide tabellen zijn naast het gemiddelde aantal uren hulp per week, de
mediaan en categorieën van het aantal uren hulp per week weergegeven.

Tabel B7.1 Geboden hulp in bestaande hulpsituaties van belangstellenden voor betaald langdurig zorgverlof, 

1997-1999 (in gemiddeld en mediaan aantal uren, en horizontaal gepercenteerd; n = 475)18

hulpuren hulpuren in categorieën
1-4 5-8 9-16 17-24 25-40 > 40

gemiddeld mediaan 0 uur uur uur uur uur uur uur

respondenten 16,6 8,0 20 14 18 19 8 8 13
andere centrale verzorgers 24,9 7,0 39 6 8 10 7 10 21
thuiszorg 4,8 0a 55 13 17 8 2 3 2
particuliere hulp 1,2 0a 90 4 4 1 0 1 1

a De medianen zijn 0 omdat in meer dan de helft van de situaties geen hulp werd geboden.

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)

Tabel B7.2 Veranderingen in geboden hulp als gevolg van invoering van betaald langdurig zorgverlof, 1997-1999 
(in gemiddeld en mediaan aantal uren, en categorieën horizontaal gepercenteerd; n = 475)

hulpuren hulpuren in categorieën (in procenten)
gemiddeld mediaan 0 uur 1-4 uur 5-8 uur 9-16 uur 17-24 uur 25-40 uur

zorgverlof door respondent 15,5 12,4 0 16 18 29 15 22
toename hulp door respondent 8,9 4,0 46 4 12 17 10 10
vermindering hulp andere 
centrale verzorgers 4,5 (0) 64 7 13 7 6 3
vermindering thuiszorg 1,5 (0) 81 10 4 3 1 1
vermindering particuliere hulp 0,2 (0) 98 2 0 0 0 0

Bron: SCP (Zorgverlof 2000-onderzoek)
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Noten

1 De cijfers zijn dus niet te vergelijken met landelijke cijfers over het gebruik van informele en 
professionele thuiszorg. Daarvoor zijn verschillende redenen. Twee werkenden kunnen hulp 
bieden aan dezelfde hulpbehoevende. De selectie van hulpbehoevenden in het kader van betaald
langdurig zorgverlof blijkt zwaardere dan gemiddelde gevallen te bevatten.

2 Dit gemiddelde bevat zowel personen die destijds hulp gaven, als personen die geen hulp gaven
(geteld als 0 uur). Omdat een aantal respondenten aangaf 7*24 uur geholpen te hebben, is het
gemiddelde begrensd op 7*16 uur, ervan uitgaande dat mensen 8 uur slaap nodig hebben.

3 Het maximum aantal hulpuren van centrale verzorgers is evenals van de respondenten op 7*16
gezet. Bovendien is nagegaan hoeveel het totaal aantal hulpuren bedroeg dat de respondent, de
andere informele helper, de thuiszorg en de particuliere hulp aan de hulpbehoevende verleende in
een situatie. Indien dit totaal de 7*24 uur per week overschreed, werd het aantal uren door de
centrale verzorger gelimiteerd zodat het totaal op 7*24 uren per week kwam.

4 Het aantal uren thuiszorg per week is begrensd tot 7*8=56 uur per week.
5 Het aantal uren particuliere hulp per week is begrensd tot 7*8=56 uur per week.
6 Het gehanteerde significantieniveau is 95 %, dat wil zeggen dat er een kans van 5% is dat het

gevonden verband in werkelijkheid niet bestaat.
7 De schattingen zijn gedaan met het pakket LIMDEP (Limited dependent variables). Ze zijn 

gebaseerd op een regressieanalyse, waarbij een dubbele correctie is toegepast. Zo is in de ver-
gelijking voor de toename in uren hulp van de verlofopnemer gecorrigeerd voor het feit dat die
toename alleen bekend en relevant is voor respondenten die belangstelling hebben voor zorg-
verlof, en die hulp geven. Dat is geïmplementeerd door eerst een bivariate probit te schatten van
de kans op belangstelling voor zorgverlof en de kans op het geven van hulp, waarbij correlatie
tussen de beide kansen wordt toegelaten. Deze schattingen dienen vervolgens als selectietermen
in de vergelijking voor de reductie in uren hulp. Er zijn verschillende varianten getoetst. Van alle
uitgeprobeerde varianten is de beste gerapporteerd.

8 In paragraaf 6.2.5 staat een uitgebreidere uitleg over de interpretatie van de getallen in de tabel.
9 S.e. is de afkorting van 'standard error' (standaardfout).
10 Die 6 uur kan berekend worden door voor alle kenmerken de gemiddelde waarde in te vullen.
11 De ervaren tijdsbelasting is in hoofdstuk 5 bepaald met behulp van een schaal die gebaseerd is

op 8 vragen uit de zorgverlofenquête. De effecten van een zorgverlofregeling zijn bevraagd in het
telefonische deel. Omdat dat deel niet te lang mocht worden, is er slechts één vraag over de ervaren
belasting en één vraag over de eventueel vrijgekomen vrije tijd gesteld. In dit hoofdstuk wordt met
belasting steeds gedoeld op deze belasting.

12 Het gehanteerde significantieniveau is 95 %, dat wil zeggen dat er een kans van 5% is dat het
gevonden verband in werkelijkheid niet bestaat.

13 S.e. is de afkorting van 'standard error' (standaardfout).
14 Het sterk positief significante effect van de beide correctietermen impliceert dat de steekproef

zeer selectief is.
15 De coëfficiënt van een probitanalyse is lastig te interpreteren, omdat de relatie tussen de kans en

de determinant niet-lineair is. Daarom is het marginale effect uitgerekend..
16 In feite zijn de aantallen nog kleiner dan hiervoor vermeld. De eenheid van onderzoek is hier 

telkens de werkende die een hulpbehoevende kent. Er is al meerdere keren in dit rapport 
opgemerkt dat deze insteek tot gevolg heeft dat een aantal respondenten het over dezelfde hulp-
behoevende heeft. Daarmee komt een derde reden om geen effecten van zorgverlof op de thuis-
zorg te berekenen in beeld: de thuiszorg is voor zo'n berekening niet juist gemeten. In het onder-
zoek is in feite geregistreerd of men een hulpbehoevende in het sociale netwerk heeft of heeft
gehad, die thuiszorg ontving. Door de dubbeltellingen leidt dit tot een overschatting van het aantal
gevallen van thuiszorg. Als respondenten behoren tot hetzelfde huishouden en over dezelfde hulp-
behoevende spreken, is daarvoor nog te corrigeren, al worden de aantallen, zoals gezegd, daar-
door nog kleiner. Of respondenten tot hetzelfde netwerk behoren en over dezelfde hulp-behoevende
spreken, kan echter niet worden nagegaan. Ook als de eerste twee genoemde redenen niet hadden
gegolden, was de schatting van effecten van betaald langdurig zorgverlof op de thuiszorg proble-
matisch geweest.
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17 De effecten van invoering van betaald langdurig zorgverlof op de particuliere hulp zijn vermoede-
lijk nog kleiner. De kleine aantallen laten een nauwkeurige analyse van particuliere hulp echter
niet toe.

18 De gemiddelden in deze tabel wijken af van de gemiddelden in tabel 4.7 omdat ze verschillende
selecties van hulpbehoevenden uit de steekproef betreffen.

183MOGELIJKE GEVOLGEN VAN BETAALD LANDURIG ZORGVERLOF





8 SAMENVATTENDE BESCHOUWING

8.1 Inleiding
Dit rapport is een onderdeel van de verkenning naar de belangstelling voor en mogelijke
gevolgen van een regeling betaald langdurig zorgverlof, die in het regeerakkoord is
toegezegd. Betaald langdurig zorgverlof is het mogelijk in te voeren verlof dat is
bedoeld voor werkenden die voor een periode langer dan twee weken een ernstig
zieke verwant of goede bekende willen verzorgen.
Een onderzoek onder personen van wie een verwant of goede bekende gedurende langere
tijd hulpbehoevend was, vormt de basis van het rapport. In het eerste deel van dat
onderzoek is gevraagd naar kenmerken van de hulpbehoevende, naar de geboden hulp,
naar de maatregelen die moesten worden genomen om werken en helpen te combineren,
naar de tijdsbelasting die deze combinatie met zich meebracht, en naar de belangstelling
voor betaald langdurig zorgverlof. In het tweede deel is bij degenen die belangstelling
voor zulk zorgverlof toonden, nagegaan wat voor effecten ze van dat verlof verwachten
op de hulpinzet van henzelf en die van anderen (waaronder de thuiszorg), op de tijds-
belasting die ze ervoeren, en op de maatregelen die ze op hun werk hebben moeten
treffen. Tevens is in dat deel nagegaan hoe gevoelig de belangstellenden voor betaald
langdurig zorgverlof zijn voor de prijs van dat verlof, door de verandering in de
belangstelling te peilen ten gevolge van verschillende hoogten van betaling.

In dit rapport is veelvuldig over informele hulp gesproken. Het is van belang om op te
merken dat het hier slechts een deel betreft van de informele hulp die Nederlanders
elkaar bieden. De onderlinge hulp die oudere leeftijdgenoten elkaar bieden, maar ook
de hulp die ouderen hun kinderen verlenen, is grotendeels buiten beschouwing gebleven.
Het gaat in dit rapport om hulpgevers die tot de potentiële beroepsbevolking behoren;
vaak wordt de beschrijving zelfs toegespitst op de werkenden onder hen.

Het rapport bestaat uit vier delen. De inleiding, onderzoeksverantwoording en technische
toelichtingen vormen het eerste deel. In het tweede deel is achtereenvolgens ingegaan
op de hulpbehoefte, de geboden hulp en de tijdsbelasting die het combineren van werken
en helpen met zich mee kan brengen. Deze drie hoofdstukken geven in de eerste
plaats een beeld van de genoemde thema's. In de tweede plaats bevatten ze de resultaten
van een onderzoek naar de determinanten van hulpbehoefte, informele hulp en ervaren
tijdsbelasting. Daarmee vormt dit tweede deel de opmaat tot het derde deel van het
rapport waarin de belangstelling voor zorgverlof en de mogelijke effecten van invoering
ervan in model zijn gebracht. Deze verklaringsmodellen geven de belangstelling voor
betaald langdurig zorgverlof en de effecten daarvan niet alleen beter weer, maar
maken ook simulaties mogelijk. In hoofdstuk 6 wordt de belangstelling gemodelleerd,
in hoofdstuk 7 gaat het om de mogelijke effecten van de invoering.
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De genoemde volgorde van onderwerpen wordt ook in dit samenvattende hoofdstuk 
– het vierde deel van dit rapport – aangehouden. In paragraaf 8.2 wordt beknopt verslag
gedaan van de uitkomsten van het onderzoek naar de factoren die hulpbehoefte, hulp,
werkoplossingen en ervaren tijdsbelasting bepalen. In paragraaf 8.3 wordt de belang-
stelling voor zorgverlof samenvattend beschreven en becommentarieerd, in paragraaf
8.4 gebeurt hetzelfde met betrekking tot de mogelijke gevolgen van invoering van
betaald langdurig zorgverlof. In paragraaf 8.5, ten slotte, volgen enkele algemene 
conclusies.

8.2 De combinatie van werken en helpen

Hulpbehoefte en hulp
In 1999 verkeerden zo'n 1,8 miljoen werkende Nederlanders in de omstandigheid dat
iemand uit hun netwerk van verwanten of goede bekenden zo ziek was of beperkt in
het dagelijks functioneren, dat deze persoon langer dan tien dagen veel hulp nodig
had. Een aantal van hen verkeerde meer dan eens in zo'n omstandigheid; in totaal
betrof het 2,6 miljoen gevallen. In de helft daarvan ging het om chronisch zieken, in
naar schatting 350.000 gevallen om het overlijden van een verwant of goede bekende
(tabel 3.7). 
Uit hoofdstuk 3 bleek dat de hulpbehoefte in vrijwel al deze gevallen zo ernstig is dat
hulp beslist noodzakelijk is. De hulpbehoevenden blijken bovendien ook op ander
gebied tot de meer kwetsbare groepen te behoren. Ouderen, alleenstaanden en personen
met een laag inkomen en/of een lage opleiding zijn onder hen oververtegenwoordigd.
Het lijdt geen twijfel dat er in vrijwel alle in het onderzoek betrokken gevallen sprake
is van de ernstige hulpbehoefte waarvoor het betaald langdurig zorgverlof zal zijn
bedoeld.
Er zijn werkenden die vaker te maken krijgen met hulpbehoefte onder verwanten of
goede bekenden dan andere. Dat hangt mede af van de omvang en de samenstelling
van het sociale netwerk. Zo kennen vrouwen wat meer mensen die hulp nodig hebben,
doordat hun sociale netwerk groter is dan dat van mannen. Personen van 45-54 jaar
kennen waarschijnlijk iets meer hulpbehoevenden dan andere, doordat hun (schoon)
ouders op een leeftijd zijn waarop gezondheidsproblemen nogal eens voorkomen.
De verschillen die in dit opzicht tussen groepen bestaan, zijn overigens niet groot en
daarom is de conclusie gerechtvaardigd dat iedere werkende min of meer dezelfde
kans loopt dat iemand in zijn of haar naaste omgeving hulpbehoevend wordt. De niet-
werkenden die tot de potentiële beroepsbevolking behoren, wijken in dit opzicht niet
van de werkenden af. Hun eventuele toetreding tot de arbeidsmarkt zal dan ook geen
effect hebben op de samenstelling van de doelgroep van betaald langdurig zorgverlof.

Het voorgaande houdt ook in dat iedere persoon die behoort tot de potentiële beroeps-
bevolking, zich ongeveer even vaak de vraag moet stellen of en in welke mate hij of
zij gaat helpen. Uit hoofdstuk 4 bleek dat, gemeten over een periode van drie jaar,
gemiddeld meer dan de helft van de werkenden die een hulpbehoevende kennen, deze
persoon ook helpt. Ruw geschat geven jaarlijks circa een miljoen werkenden informele
hulp aan hun ernstig hulpbehoevende verwanten of goede bekenden (tabel 4.2). In
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driekwart van de gevallen bestaat die hulp uit huishoudelijke verzorging, in ongeveer
de helft wordt (eventueel tegelijkertijd) persoonlijke verzorging geboden. Begeleiding
– een reeks van diensten die varieert van psychosociale steun tot de uitvoering van
administratieve taken en de vervangende regie over het dagelijkse leven – wordt
eveneens in ongeveer de helft van de gevallen gegeven.

Mensen helpen, ongeacht of ze werken of niet, vaker naarmate de sociale maar ook de
fysieke afstand tot de hulpbehoevende kleiner is. De hulpbehoevende partner wordt in
vrijwel alle gevallen geholpen, nabije verwanten in driekwart van de gevallen.
Vrouwen geven vaker informele hulp dan mannen, en jongeren minder dan personen
die 35 jaar of ouder zijn. In tijdelijke gevallen helpt men vaker dan gemiddeld, in sterf-
gevallen juist minder. Of men werkt, hoeveel men werkt en waar en onder welke
omstandigheden men werkt, is niet van invloed op het geven van informele hulp. Dat
is in tegenspraak met het idee dat arbeidsverplichtingen het helpen vaak onmogelijk
maken. De bevinding wordt evenwel bevestigd door de antwoorden op vragen naar de
redenen om geen hulp te geven (tabel 4.16): een meerderheid meldt dat er al voldoende
hulp door anderen wordt gegeven (60%), slechts 5% geeft de arbeidsverplichting op
als belangrijkste motief om niet te helpen, al moet gezegd worden dat deze verplichting
bij een grotere groep (27% van de niet-helpers) wel van invloed is geweest op de
beslissing om niet te helpen.

Gemiddeld geven mensen die helpen, achttien uur per week hulp. De belangrijkste
verklaring voor dit vrij hoge gemiddelde aantal uren is, dat het onderzoek betrekking
heeft op personen die zeer hulpbehoevend zijn en daarin dan ook afwijken van het
gemiddelde van het (bredere) deel van de bevolking dat doorgaans in onderzoek naar
informele hulp wordt betrokken.
Het ligt voor de hand dat het aantal uren hulp dat wordt gegeven, het hoogste blijkt te
zijn als de hulpverlener de centrale verzorger is. In die gevallen geeft 45% meer dan
zeventien uur per week hulp; bij anderen is dit slechts 17% (zie tabel 4.6).
De verschillen tussen categorieën niet-werkenden die tot de potentiële beroepsbevolking
behoren, wijken nauwelijks af van de hiervoor beschreven verschillen tussen werkenden.
Dat betekent dat de toetreding van deze niet-werkenden tot de arbeidsmarkt niet zal
leiden tot een andere samenstelling van het werkende bevolkingsdeel dat een verwant
of goede bekende helpt.

In verband met het effect dat invoering van betaald langdurig zorgverlof zou kunnen
hebben op het gebruik van thuiszorg, is uitgebreid naar verbanden tussen deze thuis-
zorg en de informele hulp gekeken. Informele hulp en thuiszorg lijken elkaar nauwelijks
te kunnen vervangen; dat blijkt zowel uit de bestudeerde literatuur als uit de voor dit
rapport uitgevoerde analyses. Alleen als er sprake is van een zeer ernstige hulpbehoefte,
lijkt een dergelijke substitutie te kunnen optreden.
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Oplossingen voor het combineren van werken en helpen 
Dat kenmerken van het werk geen rol spelen bij de beslissing om al dan niet te helpen,
wil nog niet zeggen dat werken en helpen moeiteloos met elkaar te combineren zijn.
Het lijkt voor de hand te liggen dat de kans op fricties in de uitvoering van die twee
taken groter wordt naarmate de hulpbehoefte om meer aanwezigheid vraagt, maar ook
wanneer deze aanwezigheid minder te plannen valt. Naarmate het werk sterker is
gebonden aan tijd en plaats, zullen deze fricties eveneens vaker voorkomen. Gezien
het feit dat werkenden niet minder helpen dan niet-werkenden, hebben ze kennelijk
kans gezien zulke fricties te voorkomen of ermee om te gaan. In het onderzoek dat
aan dit rapport ten grondslag ligt, is gevraagd naar een viertal mogelijke oplossingen.

De eerste is een meer passende organisatie van het werk. De helft van de werkenden
kan tot op zekere hoogte schuiven met begin- en eindtijden van de dagelijkse werk-
periode; iets minder dan de helft kan binnen grenzen zelf bepalen op welke dagen er
wordt gewerkt. De andere helft van de werkenden heeft niet zulke flexibele werktijden
en loopt daarom vaker tegen het probleem op dat vlak voor of vlak na dan wel tijdens
het werk geholpen moet worden (zie tabel 5.11).
In dat geval moet gebruikgemaakt worden van een tweede mogelijkheid om tijd te
scheppen (zie tabel 5.13): verlof nemen. Ruim een derde van de helpende werkenden
maakt van die mogelijkheid gebruik om te kunnen helpen. Dat betreft vooral vakantie-
en ADV-dagen (31% van de gevallen) want slechts 7% heeft een beroep gedaan op
regelingen voor kortdurend zorgverlof of calamiteitenverlof en 9% is tijdelijk gestopt
met werken. Ziekteverzuim wordt weinig als oplossing gebruikt (5%). 
De mogelijkheid om te korten op de arbeidstijd is beperkt en daarom moet er voor het
helpen soms flink wat vrije tijd worden ingeleverd. Deze derde 'oplossing' komt nogal
eens voor. Een derde van degenen die helpen en werken combineren, komt niet toe
aan de gebruikelijke activiteiten in de vrije tijd en een kwart voelt zich te moe om in
die vrije tijd nog iets te ondernemen. De helpers die niet werken, wijken wat dit
betreft overigens niet veel van de werkende helpers af. Beide groepen steken echter in
dit opzicht zeer ongunstig af bij degenen die geen hulp verlenen.
Natuurlijk staan mensen die werken en helpen combineren, er in veel gevallen niet
alleen voor. De vierde mogelijkheid om fricties tussen werken en helpen te voorkomen,
is dan ook taken in het eigen huishouden over te dragen aan anderen. Zo meldt een
derde van de onderzochte personen dat huishoudelijke taken door anderen binnen dat
huishouden zijn overgenomen; een klein deel (7%) heeft een huishoudelijke hulp
genomen.

Met behulp van de hiervoor genoemde oplossingen zien mensen kans om werken en
helpen te combineren. Soms is dat toch vooral kunst- en vliegwerk, want een derde
van de werkende helpers geeft aan dat ze belangrijke verplichtingen minder goed zijn
nagekomen dan ze gewend waren. De helft heeft het gevoel regelmatig tijd tekort te
komen en een kleine groep (8%) is ziek of overspannen geraakt door een teveel aan
verplichtingen (zie tabel 5.1). Deze laatsten vormen dan ook de helft van degenen die
zich ziek hebben moeten melden.
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De conclusie dat werken en helpen te combineren zijn, simpelweg omdat werkenden
niet minder helpen dan niet-werkenden, verdient dus aanvulling. Vooral de prijs van
de ingeleverde vrije tijd is hoog en het valt niet uit te sluiten dat dit een weerslag
heeft op de arbeidsproductiviteit; vrije tijd is immers mede bedoeld om te herstellen
van de inspanning die in verplichtingen is gestoken. Bovendien is een aantal van de
besproken oplossingen weinig aantrekkelijk of zelfs ongewenst. Dat geldt, bijvoor-
beeld, voor het korten op andere verplichtingen, voor het stoppen met werken maar
ook voor het verbruik van zoveel verlof dat te weinig tijd voor vakantie overblijft. Het
grootste bezwaar is echter dat mensen door een teveel aan verplichtingen overbelast
kunnen raken.

Ervaren tijdsbelasting
Ruim 30% van de onderzochte personen viel de combinatie van werken en helpen
tegen, 10% vond de combinatie te zwaar (tabel 5.1). In hoofdstuk 5 van dit rapport is
verslag gedaan van de verschillen in ervaren tijdsbelasting.
Deze belasting wordt door een aantal aspecten van de hulpbehoefte en de hulp bepaald.
Als er emotionele steun of hulp bij de persoonlijke verzorging nodig is of wanneer
men een stervende verzorgt, is er een grotere kans op een als zwaar ervaren belasting.
Naarmate men meer hulp biedt, stijgt de kans dat men zwaar belast is, eveneens;
wordt meer dan zeventien uur per week hulp geboden, dan is die kans zelfs sterk ver-
hoogd.
Deze uitkomsten waren enigszins te verwachten. Minder verwacht is wellicht dat
slechts één van een hele reeks van werkkenmerken van invloed is op de ervaren tijds-
belasting: fulltime werkenden voelen zich wat meer belast dan parttime werkenden.
Het beroep dat men uitoefent, op welke tijden men werkt en of de partner werkt, al dan
niet fulltime: het heeft geen invloed op de ervaren belasting. Datzelfde geldt voor de
bedrijfstak, de positie op het werk (leidinggeven), de vrijheid in het verdelen van de
arbeidsuren over de dag en de week, en de werkoplossingen die hiervoor zijn beschre-
ven. Het is de extra zorgtaak en niet de werktaak die de belasting van de werkenden
die hulp bieden, bepaalt. Het feit dat het helpen ook bij niet-werkenden zo'n aanslag
op de vrije tijd betekent, wijst daar eveneens op.

Twee factoren die van invloed bleken op de ervaren tijdsbelasting, zijn nog niet
besproken. De eerste is de sociale afstand: een partner helpen leidt veel vaker tot een
hoge belasting dan het helpen van familie in een tweede of hogere graad of van vrienden
en bekenden. Zo vreemd is dat niet, want in de eerste plaats zal de emotionele betrokken-
heid groter zijn naarmate de hulpbehoevende meer nabij staat. Bovendien zal men, als
de partner hulpbehoevend is, naast de extra taak van het verzorgen van die partner er
de taken bij krijgen, die deze partner gewoon was in het huishouden te verrichten.
Het tweede nog onbesproken verschil in ervaren tijdsbelasting is dat tussen mannen
en vrouwen. Vrouwen voelen zich in significant meer gevallen zwaar belast, ongeacht
hun demografische of sociaal-economische kenmerken, ongeacht hun werkkenmerken
en ongeacht de kenmerken van de hulpbehoevende of de hulp. In hoofdstuk 5 is daar-
voor – op basis van de literatuur – als verklaring aangevoerd dat mannen en vrouwen
nogal verschillen in hun opvattingen over arbeid en verzorgende taken. Vrouwen zouden
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betaald werken vooral als een recht ervaren en de verzorging als een plicht; bij man-
nen is dat precies andersom. Vrouwen zorgen daarom meer uit plichtsbesef, mannen
meer uit vrije keus. Zeker waar de belasting veel meer voortkomt uit de hulp-behoefte
en de hulp dan uit de arbeidstaak, levert de extra zorgtaak bij vrouwen sneller negatieve
gevoelens op dan bij mannen, met als gevolg dat de eersten zich vaker belast voelen.
Deze verklaring, die is ontleend aan onderzoek naar de opvoeding en verzorging van
kinderen, is wellicht goed van toepassing op de gevallen van tijdelijke hulpbehoefte.
In andere gevallen is de verklaring voor de verschillen tussen mannen en vrouwen
vermoedelijk veel aardser (zie ook hoofdstuk 5). De taakverdeling tussen mannen en
vrouwen is in dit onderzoek waarschijnlijk onvoldoende in kaart gebracht. Behalve
het aantal uren dat mensen werken en hulp geven, is geen tijdsbesteding gemeten. Er
is wel nagegaan of er kinderen in het huishouden aanwezig waren, waardoor kon worden
vastgesteld of op dat huishouden de extra taak van het verzorgen en opvoeden van
kinderen rust. Deze extra taak bleek op zich geen invloed te hebben op de ervaren
tijdsbelasting. Maar wat ontbreekt, is de verdeling van die zorg voor kinderen en die
voor het huishouden, terwijl bekend is dat vrouwen het leeuwendeel van die werkzaam-
heden voor hun rekening nemen. Niet de motivatie maar de niet-gemeten verantwoor-
delijkheid voor kinderen en het huishouden zou de verklaring kunnen zijn voor de uit-
komst dat de combinatie van werken en helpen mannen minder belast dan vrouwen.

8.3 De onderzoeksvragen

De belangstelling voor zorgverlof
De bestaande mogelijkheden om werken en helpen te combineren, bieden niet altijd
een afdoende oplossing. Dat leidt in veel gevallen tot grote belasting. Eerder werd al
opgemerkt dat een aantal van de oplossingen beslist onaantrekkelijk of ongewenst is.
Zowel het korten op andere verplichtingen, als het inleveren op de vrije tijd, maar
zeker het stoppen met werken gelden als ongewenst. Het zijn deze fricties en minder
gewenste oplossingen die geleid hebben tot gedachtevorming over een nieuwe mogelijk-
heid om tijd te scheppen: het betaalde langdurige zorgverlof.
De belangstelling voor zulk verlof is behoorlijk groot. Berekeningen die in hoofdstuk
6 zijn gepresenteerd, laten zien dat ruim 60% van de werkenden die helpen, zorg-
verlof had willen opnemen, zo dat had bestaan op het moment dat zich in hun sociale
omgeving een geval van hulpbehoefte voordeed (zie tabel 6.5). Van de werkenden die
niet hielpen maar wel een hulpbehoevende kenden, zou een derde van zorgverlof
gebruik willen maken. Over beide groepen berekend, toont 54% belangstelling.

De wens tot herverdeling van de tijdsbesteding domineert de belangstelling voor zorg-
verlof. De ervaren tijdsbelasting blijkt een belangrijke determinant: mensen wensen in
grotere getale zorgverlof als ze hun tijdsbelasting als zwaar ervaren. Maar de belang-
stelling is ook groter als ze vakantie-, calamiteiten- of ziekteverlof hebben moeten
opnemen om te helpen, en/of als ze veel uren hulp geven (17-40 uur per week). Ook
de tijdsbelasting van anderen speelt een rol: de vraag naar zorgverlof neemt toe naar-
mate andere informele helpers meer uren aan hulp besteden.
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Er is naast deze factoren, die allemaal met tijd te maken hebben, maar één factor van
een andere aard met een significante invloed op de belangstelling voor zorgverlof:
mensen met een hoger opleidingsniveau hebben minder belangstelling voor zorgverlof
dan lager opgeleiden. Andere determinanten van het helpen zoals de leeftijd, het
geslacht en de gezondheid van de potentiële hulpgever, blijken niet van invloed op de
belangstelling voor zorgverlof en datzelfde geldt voor kenmerken van het werk.

Gemiddeld wensen belangstellenden vijftien uur per week verlof. Het aantal uren dat
anderen helpen, bepaalt mede de variatie daarin. De meeste andere kenmerken van de
hulp en de hulpbehoefte blijken er weinig toe te doen. Alleen voor chronisch zieken worden
significant meer verlofuren gevraagd en dat is het gevolg van de relatief lange duur. 
Het gewenste aantal verlofuren ligt hoger bij degenen die weinig flexibele arbeidstijden
kennen, of die verlofdagen hebben moeten opnemen om te helpen. Werkkenmerken
zijn dus niet van invloed op de belangstelling voor zorgverlof zelf en slechts één werk-
kenmerk is van invloed op het aantal uren dat wordt gevraagd. Het is overigens de
vraag of daarmee in de praktijk van een regeling betaald langdurig zorgverlof rekening
moet worden gehouden. De vraag naar zorgverlof kan namelijk worden beïnvloed
door de werknemer die hulp moet of wil gaan bieden, flexibele werktijden te gunnen.
Werkgevers hebben het beroep op dit zorgverlof dus voor een klein deel zelf in de
hand.
Personen die een hoge tijdsbelasting ervaren, wensen niet alleen vaker dan anderen
betaald langdurig zorgverlof, maar ook meer uren verlof. Wie, ten slotte, een partner
helpt of lager is opgeleid, verlangt relatief meer uren zorgverlof. Waar het de partner
betreft, is dit verklaarbaar uit het feit dat men deze niet alleen moet helpen maar ook
diens reguliere taken in het huishouden moet overnemen.

Het lijkt er in elk geval op dat het betaalde langdurige zorgverlof precies teweegbrengt
wat ermee wordt beoogd: tijd verschaffen aan degenen die tijd tekort komen of veel
tijd hebben moeten lenen van andere verplichtingen en activiteiten. De uitkomsten wijken
op enkele punten nogal af van de ervaringen met andere vormen van verlof zoals de
onderbreking van de loopbaan of het ouderschapsverlof. Onder de gebruikers van
deze verlofvormen zijn vrouwen, hoger opgeleiden en gezinnen met kinderen overver-
tegenwoordigd; bij het betaalde langdurige zorgverlof is dat niet het geval.

De belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof in 1999
In 1999 waren er naar schatting 1,8 miljoen werkenden die in 2,6 miljoen gevallen
recht zouden hebben op betaald langdurig zorgverlof (ervan uitgaande dat iedere wer-
kende die een hulpbehoevende kent, hier recht op zou hebben). Van die 1,8 miljoen
tonen er 950.000 daadwerkelijk belangstelling. Een aantal mensen maakt meerdere
gevallen van hulpbehoefte in één jaar mee. Volgens de uitgangspunten van het SCP-
onderzoek bestaat er in elk van de gevallen recht op zorgverlof. Als daarmee rekening
wordt gehouden, zou er in 1999 1,4 miljoen keer belangstelling voor betaald langdurig
zorgverlof zijn geweest als die regeling op dat moment had bestaan.
Gemiddeld willen belangstellenden in 1999 ongeveer zestien uur per week zorgverlof
opnemen gedurende een periode van gemiddeld circa zeventien weken. De loonkosten
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van een dergelijke hoeveelheid verlof bedragen 11 miljard gulden bij 100% door-
betaling van het loon of andere volledige vergoeding van gederfde inkomsten (zie
voor de cijfers de tabellen 3.7, 6.19, 6.22 en 6.23).

De voorgaande resultaten zijn gedestilleerd uit de antwoorden van mensen die in de
veronderstelling waren dat het loon in geval van zorgverlof gewoon zou worden door-
betaald. Omdat allerminst zeker is dat een eventuele regeling betaald langdurig zorg-
verlof zo genereus zal zijn, is nagegaan of de belangstelling voor zorgverlof afneemt
bij onvolledige betaling van gederfd inkomen.
De variant waarin de vergoeding 70% van het brutoloon bedraagt, leidt niet tot veran-
dering in de belangstelling voor zorgverlof, noch in het gewenste aantal uren verlof.
Dat komt voor een deel doordat de daling in het totale inkomen klein is. Ten eerste
zal de daling van het netto-inkomen per uur, afhankelijk van de belastingschijf waar-
binnen het inkomen valt, slechts tussen 15% en 20% bedragen. Daarnaast wordt deze
inkomensdaling slechts geheel gevoeld door degenen die alle werkuren door zorg-
verlof vervangen. Er zijn er maar weinig die dat doen, er zijn er nog minder die dat
voor langere tijd doen.
Als slechts 70% van het brutominimumloon wordt vergoed, dan haakt 0,3% van degenen
die eerder belangstelling toonden, af. Wel geeft ongeveer een zesde van de belangstel-
lenden aan minder uren verlof te zullen opnemen. Maar opvallender dan dit prijseffect
is dat ruim 80% van de belangstellenden voor zorgverlof zich door deze lagere ver-
goeding niet laat weerhouden. Kennelijk is de situatie van hulpbehoefte zo dwingend
of de belasting zodanig dat de immateriële prijs van afzien van zorgverlof hoger
wordt ingeschat dan de prijs aan inkomensverlies. Overigens liggen de loon-kosten bij
deze variant lager: bijna 3 miljard gulden.
De betrekkelijke ongevoeligheid voor de kosten van het verlof roept wel de vraag op
waarom er zo weinig gebruik is gemaakt van het – al langer bestaande – palliatief
zorgverlof waarvoor mensen die een stervende willen begeleiden, een vergoeding
kunnen krijgen op grond van de Wet financiering loopbaanonderbreking. Naar schatting
zouden bij een vergoeding van 70% van het brutominimumloon 150.000 personen
jaarlijks zorgverlof willen opnemen om een stervende te helpen en/of te begeleiden.
Het aantal gebruikers van palliatief verlof bedroeg in 1999 iets meer dan honderd per-
sonen. Een verklaring voor dit verschil kan zijn, dat de vergoeding van dit palliatief
verlof met een bedrag van 960 gulden bruto per maand nog veel minder bedraagt dan
70% van het bruto-minimumloon. Er zijn ook andere verklaringen denkbaar; daarop
wordt in het volgende ingegaan.

Hoe moeten de uitkomsten in deze paragraaf worden beoordeeld? Om te beginnen
moeten enkele waarschuwingen die in hoofdstuk 1 zijn gegeven, hier nog eens worden
herhaald: de cijfers zijn gebaseerd op een enquête onder een steekproef uit de bevolking;
het betreft een onderzoek naar de belangstelling voor een niet-bestaande voorziening;
die belangstelling is verbonden aan een situatie van hulpbehoefte die zich in het verleden
heeft voorgedaan.
Iedere enquête onder een steekproef uit de bevolking kent onnauwkeurigheden, door-
dat niet iedere bevolkingsgroep even goed in het onderzoek vertegenwoordigd is en
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doordat niet iedereen die aan het onderzoek deelneemt, alle vragen weet te beant-
woorden. Dat laatste probleem wordt in dit onderzoek nog eens verergerd doordat
mensen gevraagd is uit hun herinnering te putten. Het is bekend dat de nauwkeurigheid
van de antwoorden afneemt naarmate de gebeurtenis waarnaar men vraagt, langer
geleden is.
Tegenover deze negatieve kanttekeningen staan enkele positieve. De eerste is dat het
onderzoek handelt over een levensgebeurtenis die vrij scherp in het geheugen gegrift
zal staan. De ernstige ziekte of het overlijden van een nauwe verwant of goede bekende
vergeet men niet binnen enkele jaren. De vragen die over die situatie zijn gesteld,
gaan over heel concrete dingen: wat kon de betrokkene nog wel en wat niet meer?
Wie hielpen er? Wat voor praktische maatregelen zijn er op het werk getroffen om te
helpen? Dit soort feitelijke vragen die veel respondenten die hulp boden, destijds ook
daadwerkelijk hebben moeten beantwoorden, worden niet gauw misverstaan en zijn
minder gevoelig voor vertekeningen die het menselijk geheugen aanbrengt. Een tweede
kanttekening is dat de data zijn gecontroleerd en dat voor scheefheden in het data-
bestand is gewogen.
De conclusie die uit deze overwegingen kan worden getrokken is dat het onderzoek
waarop de cijfers in dit rapport zijn gebaseerd, geen grotere onnauwkeurigheidsmarges
kent dan een willekeurige andere, goed uitgevoerde enquête. Dat betekent wel dat
men de hiervoor gegeven uitkomsten als een schatting van een orde van grootte moet
zien.

Een andere vraag die naar aanleiding van het onderzoek is opgekomen, is in hoeverre
de resultaten gekleurd zijn door sociaal wenselijke antwoorden van de ondervraagden.
Ofschoon er vaak verschil zit tussen wat mensen zeggen dat ze zullen doen en wat ze
feitelijk doen, lijkt de kans niet erg groot dat dit verschijnsel de belangstelling voor
betaald langdurig zorgverlof heeft beïnvloed. Sociale wenselijkheid zou zich vooral
kunnen voordoen bij mensen die nu geen hulp bieden maar zeggen dat met betaald
langdurig zorgverlof wel te zullen doen. Deze groep vormt echter maar 20% van de
belangstellenden en kan daarom de uitkomst niet bepalen. Naar later zal blijken, wil
een groot deel van deze nieuwe informele helpers vooral taken van de zwaarbelaste
centrale verzorger overnemen. Deze laatste is meestal een nauwe verwant, vaak zelfs
de partner van de belangstellende. De kans dat men daadwerkelijk zorgverlof opneemt
om deze centrale verzorger te ontlasten, is vrij groot, al was het alleen maar om te
voorkomen dat zich door de overbelasting een nieuw geval van hulpbehoefte in het
netwerk gaat voordoen.
Iets minder zekerheid bestaat er over de ongevoeligheid voor de prijs van het verlof.
Mensen blijken over het algemeen veel gevoeliger voor prijzen dan hier blijkt. Natuurlijk
kan er gewezen worden op de sterke dwang die van de situatie van hulp-behoefte uit-
gaat, en op de sterke motivatie om te helpen. Als de partner, een kind of een ouder
ernstig hulpbehoevend wordt, dan helpt men, ook als de materiële of immateriële prijs
daarvan hoog is; dat blijkt uit de vele gevallen waarin informele hulp wordt geboden.
Daarnaast is het effect op het inkomen in de praktijk niet zo groot als het lijkt. De
respondenten zijn de effecten op hun eigen maandinkomen voorgehouden, maar hun
referentiepunt is vermoedelijk het veel hogere huishoudensinkomen; de prijs die het
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gedrag bepaalt, kan dus veel lager liggen dan de prijs van het eigen verlies aan inkomen.
Bovendien is de belangstelling relatief groot onder personen met lagere inkomens.
Voor hen is het inkomensverlies bij een variant die gerelateerd is aan het minimum-
loon, veel minder groot dan voor personen met een hoger inkomen.
Er zijn derhalve wel redenen om aan te nemen dat de ongevoeligheid voor de prijs
van het verlof niet veroorzaakt wordt door sociale wenselijkheid in de beantwoording
van de vragen, maar uitsluiten mag men het niet.

Het voorgaande leidde over het algemeen tot niet meer dan enige twijfel over de uit-
komsten van het onderzoek. Maar er zijn twee redenen om aan te nemen dat het
gebruik van een regeling betaald langdurig zorgverlof hier is overschat. De eerste
heeft te maken met het retrospectieve karakter van het onderzoek. Voor de meeste
respondenten doet de situatie van hulpbehoefte zich al langere tijd voor, voor andere
is die situatie verleden tijd. Men heeft de tijd gehad om die gebeurtenis te evalueren
en anders heeft de deelname aan het onderzoek daartoe wel uitgenodigd. Juist daarom
kunnen mensen goed beoordelen wat ze aan een faciliteit als het betaalde langdurige
zorgverlof zouden hebben gehad. Dat overzicht en inzicht zal vaak ontbreken als een
situatie van hulpbehoefte zich voordoet. Op dat moment valt veelal nauwelijks te
overzien hoe ernstig de situatie zal worden, hoe lang deze zal duren, en wat deze uit-
eindelijk van de betrokkene zal vragen. In die gevallen zal pas na verloop van tijd
blijken dat betaald langdurig zorgverlof gewenst is, bijvoorbeeld omdat men tegen de
grenzen van tijdelijke oplossingen aanloopt.

Een tweede oorzaak van mogelijke overschatting is gelegen in het ervaringsfeit dat
veel mensen die voor een regeling in aanmerking komen en deze beslist nodig hebben,
daarvan desondanks geen gebruikmaken. De onbekendheid met de regeling en drempels
die mensen ondervinden bij het verwerven van de voorziening – de meest voorkomende
redenen voor niet-gebruik –, zullen ook bij zorgverlof een rol gaan spelen. In dit
onderzoek is de respondenten uitgelegd wat betaald langdurig zorgverlof is; de bekend-
heid werd daardoor optimaal. Na eventuele invoering van zo'n regeling zal blijken dat
een groot deel van de werkenden die ervoor in aanmerking komen, – net als bij andere
regelingen – geen gebruik ervan maakt omdat men de regeling niet kent. Zo blijkt dat
het geringe gebruik van de mogelijkheid om voor palliatief verlof een bijdrage te krijgen
op grond van de Wet financiering loopbaanonderbreking, verklaard wordt door het
feit dat 10%–20% van de werknemers op de hoogte is van het bestaan van de wet
(Van der Aa et al. 2000). En de vooraf geschatte belangstelling voor zulk verlof wijkt
niet veel af van de hier berekende cijfers voor zorgverlof dat wordt gevraagd voor de
hulp aan stervenden.
Het onderzoek kende ook geen drempels voor de belangstellenden. Betaald langdurig
zorgverlof is bij de respondenten geïntroduceerd als een faciliteit waarop een wettelijk
recht zal bestaan, dat de eventuele werkgever verplicht aan de verlening ervan mee te
werken. In de praktijk zullen personen die in loondienst werken, zich tot hun werk-
gever moeten wenden met een verzoek om verlof en het recht daarop zal op een of
andere wijze worden getoetst; het gaat immers om een vrij kostbare vorm van verlof.
Hoe hoog die drempels zijn, hangt af van de inrichting van een eventuele regeling,
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maar ze zullen altijd hoger zijn dan in het onderzoek naar de belangstelling kon wor-
den gesuggereerd. 
Voor een deel is het effect van drempels overigens te berekenen met behulp van de
modellen die daartoe in het kader van dit onderzoek zijn ontwikkeld. Dat geldt, bij-
voorbeeld, voor een eventuele beperking in de duur van het verlof of van de intensiteit
ervan, voor eventuele vereisten met betrekking tot verwantschapsrelaties, voor restricties
aangaande de aard en ernst van de hulpbehoefte, of voor een limiet aan het aantal keren
dat men in een bepaalde periode (jaar of jaren) verlof kan aanvragen. Uit berekeningen,
die hier niet zijn gepresenteerd, is gebleken dat dit soort drempels een zeer aanzienlijk
effect heeft op het aantal belangstellenden, op de gevraagde uren verlof en dus op de
kosten van een eventuele regeling.

Het ongewisse verloop van de situatie van hulpbehoefte waarvoor mensen komen te
staan, zal vermoedelijk uiteindelijk geen gevolgen hebben voor het aantal gevallen
waarin om zorgverlof wordt gevraagd. Naar verwachting zal de duur wat korter blijken
dan in dit onderzoek is geschat, omdat pas later duidelijk wordt dat zulk verlof gewenst
is om werken en helpen te kunnen combineren. Onbekendheid met de regeling zal wel
een neerwaarts effect op het aantal gebruikers ervan hebben. De drempels worden,
zoals gezegd, sterk bepaald door de inrichting van de regeling. Naarmate deze nauw-
keuriger als wettelijk recht is omschreven, is de drempel lager, maar naarmate de ver-
lening van betaald langdurig zorgverlof meer een uitkomst van onderhandeling met de
werkgever is, wordt deze hoger.
Al met al moet de conclusie zijn dat men de eerder in deze paragraaf gegeven schat-
tingen van het jaargebruik van betaald langdurig zorgverlof als een maximum moeten
beschouwen. Men zou kunnen zeggen dat in dit onderzoek de behoefte aan betaald
langdurig zorgverlof is bepaald. Maar in de praktijk zal niet iedereen met behoefte
aan betaald langdurig zorgverlof erom vragen. 

8.4 Verwachte effecten van betaald langdurig zorgverlof

Effect op de informele hulp
Is te verwachten dat de invoering van een wettelijk recht op betaald langdurig zorg-
verlof in het algemeen leidt tot een toename van het aantal gevallen waarin informele
hulp wordt verleend, of van het aantal uren dat deze hulp wordt verleend, en wat is de
mogelijke omvang van die toename? 
Een flinke groep werkenden die ten tijde van het onderzoek geen hulp gaf, zegt dat ze
dit wel zou hebben gedaan als ze zorgverlof had kunnen opnemen (zie de tabellen
7.10 en 7.12). Ruw geschat zou Nederland dankzij zorgverlof per jaar enige honderd-
duizenden werkende helpers meer tellen. Daarnaast zijn er helpers die het zorgverlof
zeggen te zullen gebruiken om meer uren hulp te gaan geven. Van de ruim vijftien
uren zorgverlof die gemiddeld worden gewenst, zouden volgens opgave van de
respondenten bijna negen uren besteed worden aan extra hulp. Per saldo zou het volume
aan hulp zoals in dit onderzoek gemeten, dankzij het zorgverlof met 7% (150 miljoen
uur) toenemen.
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Daarmee is de onderzoeksvraag nog niet beantwoord, want een aanzienlijk deel van
die extra uren informele hulp zeggen respondenten te zullen gebruiken om de centrale
verzorgers te ontlasten (80 miljoen uur). Wordt voor deze besteding van de extra uren
gecorrigeerd, dan resteert nog een bescheiden uitbreiding van het volume van informele
hulp met 3% (70 miljoen uur).

Het verklaringsmodel bevestigt deze uitkomsten, zij het dat dit model ze wat mitigeert.
De opname van elke tien uur zorgverlof door de personen die al hulp geven, blijkt vijf
uur extra hulp aan de hulpbehoevenden op te leveren en dat geldt zowel voor helpende
mannen als helpende vrouwen. Bij personen die een stervende helpen, leidt het zorg-
verlof tot de meeste extra hulp maar ook personen die vakantiedagen hebben moeten
opnemen om te helpen, gaan relatief veel extra hulp geven.1

Als mensen tien uur per week betaald langdurig zorgverlof opnemen, neemt het aantal
uren informele hulp dat door andere hulpverleners dan de belangstellenden voor zorg-
verlof wordt geboden, af met gemiddeld drie uur. Als de hulpbehoevende de partner
is, worden er veel minder uren van anderen overgenomen. Dat ligt nogal voor de hand
omdat de respondent dan vrijwel altijd de centrale verzorger is, die het leeuwendeel
van de hulp voor zijn of haar rekening neemt. Andere helpers van buiten het huishouden
geven in die gevallen weinig uren hulp en dus valt er weinig over te nemen. Het enige
andere opvallende verschil is dat er meer uren van andere informele helpers worden
overgenomen als de hulpbehoevende tussen 40 en 64 jaar oud is. Vermoedelijk wil
men zo de zwaarbelaste partner van de hulpbehoevende meer ruimte geven.

De invoering van betaald langdurig zorgverlof zal, kortom, tot een uitbreiding van de
informele hulp leiden, maar het herverdelingseffect is groter: niet alleen wordt de
informele hulp ten gevolge van zorgverlof per geval door meer mensen gedeeld, maar
ook wordt de piekbelasting van centrale verzorgers weggenomen. Het totale effect is
met 3% relatief bescheiden. Een regeling betaald langdurig zorgverlof draagt dus niet
veel bij aan uitbreiding van de informele hulp. Dat mocht gezien de uitkomsten van
het onderzoek eigenlijk ook niet verwacht worden: er wordt al zeer veel geholpen en
werkkenmerken blijken daarop niet van invloed te zijn.

Herverdeling tussen mannen en vrouwen
Hiervoor werd gesproken over de herverdeling van informele hulp die de invoering
van zorgverlof teweeg zou brengen. Is er nu ook sprake van zo'n herverdeling tussen
mannen en vrouwen? Als men naar het aantal helpers kijkt wel, ook al is het effect
niet spectaculair. Uit hoofdstuk 4 bleek dat de verhouding mannen:vrouwen onder
degenen die hulp geven, 100:126 bedraagt. Bij de werkenden is deze verhouding
100:122. Doordat vooral mannen die geen hulp bieden, zeggen dit na invoering van
zorgverlof wel te doen, verschuift deze verhouding naar 100:113. 
Het voorgaande heeft betrekking op helpers. Wordt er naar gevallen van hulp in een
bepaald jaar gekeken, dan blijkt de oorspronkelijke verhouding mannen-vrouwen niet
door zorgverlof te veranderen. Dat komt doordat vrouwen in wat meer gevallen tege-
lijkertijd helpen. Overigens moet gezegd worden dat de genoemde verhouding in de
hier onderzochte gevallen al niet zo scheef was. De sterke oververtegenwoordiging
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van vrouwen in het totaal van informele helpers in Nederland wordt veroorzaakt door-
dat oudere vrouwen veel vaker voor hun mannelijke partner zorgen dan omgekeerd;
dit heeft te maken met het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen.
De onderlinge hulp van ouderen is in deze studie buiten beschouwing gebleven.

Effect op het gebruik van thuiszorg
Kan de toename van het aantal gevallen waarin informele hulp wordt verleend, leiden
tot een vermindering van het gebruik van de AWBZ-gefinancierde thuiszorg en in
welke omvang zal zich dit mogelijk voordoen?
In hoofdstuk 4 is ingegaan op de mogelijke substitutie tussen informele hulp en thuis-
zorg. Uit de daar besproken literatuur en de gepresenteerde analyseresultaten bleek
dat zulke substitutie alleen voor een specifieke groep van zeer ernstig hulpbehoevenden
kan worden aangetoond. Bij afwezigheid van enig verband tussen beide hulpbronnen
kan de invoering van zorgverlof geen groot effect hebben op het gebruik van de thuis-
zorg. Toch verwacht een aantal respondenten van het onderzoek naar zorgverlof wel
dat dit effect optreedt.
Maar als het effect op de thuiszorg wordt ingevoerd in een verklaringsmodel dat ver-
banden legt tussen hulp uit verschillende bron, zorgverlof en achtergrondkenmerken
(hoofdstuk 7), dan blijkt dit niet stand te houden: de virtuele invoering van betaald
langdurig zorgverlof heeft geen significant effect op het gebruik van de thuiszorg.
Het eerdergenoemde effect dat respondenten verwachten, blijkt voor rekening te
komen van een zeer kleine groep die veel hulp geeft aan een zeer hulpbehoevend 
persoon, vaak een stervende, die ook zeer veel thuiszorg ontvangt. Betaald langdurig
zorgverlof kan kennelijk tot substitutie leiden van dit kleine onderdeel van de thuiszorg:
de intensieve thuisverpleging. Ten opzichte van de gebruikers van reguliere thuiszorg
gaat het om zo'n kleine groep dat ze het gemiddelde voor de hele groep gevallen
waarin thuiszorg aanwezig is, niet kan beïnvloeden. 
In hoofdstuk 7 is ingegaan op de vraag waarom de invoering van betaald langdurig
zorgverlof niet tot substitutie tussen informele hulp en thuiszorg leidt, terwijl de twee
hulpbronnen elkaar in theorie zouden moeten kunnen vervangen. De belangrijkste daar
genoemde reden is dat er zodanige tekorten in de hulpverlening bestaan dat er niets te
substitueren valt. Elk uur extra informele hulp dat zorgverlof genereert, bestrijdt het
tekort en de totale door zorgverlof veroorzaakte uitbreiding van de informele hulp is
niet zodanig groot dat het overaanbod ontstaat dat keuzevrijheid en dus substitutie
mogelijk maakt.

Effect op de belasting
Zal de invoering van betaald langdurig zorgverlof mogelijk leiden tot een vermindering
van het aantal informele helpers (in het bijzonder vrouwen) dat door een combinatie
van verplichtingen overbelast is? 
Gegeven het feit dat de ervaren tijdsbelasting de belangrijkste determinant is van de
belangstelling voor zorgverlof, ligt een bevestigend antwoord voor de hand. De ver-
wachting van de belangstellenden voor betaald langdurig zorgverlof sluit daarbij aan:
van degenen onder hen die zich zwaar belast voelen, denkt maar liefst driekwart dat
de belasting dankzij het zorgverlof zal afnemen (zie tabel 7.4).
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Dit beeld vindt bevestiging als men deze opinie toetst in een verklaringsmodel. Het
meest gebaat bij zorgverlof zijn in dit verband degenen die de meeste problemen hebben
met het combineren van werken en helpen en daardoor het zwaarst belast zijn. Dat
geldt voor degenen die veel vakantiedagen hebben opgenomen om te helpen, of die in
de knel kwamen door hun weinig flexibele arbeidstijden. Dat geldt ook voor degenen
die hulp bieden aan een stervende of aan iemand die niet alleen kan worden gelaten.
Vrouwen, ten slotte, die zich aanmerkelijk zwaarder belast voelen dan mannen die
helpen, verwachten dat betaald langdurig zorgverlof die belasting zeer aanzienlijk zal
reduceren.
De invoering van betaald langdurig zorgverlof zal, kortom, inderdaad leiden tot een
aanzienlijke vermindering van het aantal informele helpers (en in het bijzonder vrouwen)
dat door een combinatie van werken en helpen overbelast is.

Effect op de arbeidsdeelname van vrouwen
Voorkomt het betaalde langdurige zorgverlof wellicht dat mensen (en in het bijzonder
vrouwen) minder gaan werken omdat ze de informele hulp momenteel niet kunnen
combineren met andere verplichtingen? En/of kan zorgverlof voorkomen dat mensen
(en in het bijzonder vrouwen) die informele hulp willen gaan bieden, de arbeidsmarkt
tijdelijk of voorgoed verlaten?
Van de werkenden die informele hulp verlenen, is 6% tijdelijk minder gaan werken
om te gaan helpen en is 9% om die reden zelfs tijdelijk gestopt met werken (zie 
tabel 7.7). Bovendien heeft nog eens 8% een aanbod om meer uren te gaan werken
afgeslagen, omdat dit niet te combineren was met de hulp die men gaf. Dat betekent
dat zo'n 300.000 personen (waarvan tweederde deel vrouwen) in een periode van drie
jaar een van deze ingrijpende maatregelen heeft genomen om zich op de hulp te kunnen
concentreren. Dat zij zich tot die beslissing gedwongen voelden, kan worden afgeleid
uit de overweldigende belangstelling voor zorgverlof die bij deze categorie werkenden
bestaat (rond 95%). Ze verwachten in dit opzicht veel van het zorgverlof, want ruim
85% van de belangstellenden onder hen denkt, bijvoorbeeld, dat ze niet (gedeeltelijk)
hadden hoeven stoppen met werken als er zorgverlof had bestaan. Deze uitkomsten
zijn niet in een verklaringsmodel getoetst maar gezien hun grootte zouden ze de nuan-
cering die zo'n model aanbrengt, zonder meer doorstaan.

Aan de niet-werkenden die helpen, zijn de vragen voorgelegd of men ooit gestopt was
met werken om te helpen en of men ooit van solliciteren of het aanvaarden van een
baan had afgezien vanwege de hulp die men gaf. Op de eerste vraag gaf 8% een
bevestigend antwoord, maar het 'ooit' in deze vraagstelling had betrekking op het hele
werkleven en niet op de concrete situatie waarin men hielp. Dat neemt niet weg dat
zo'n 65.000 personen (waarvan driekwart vrouw is) ooit in hun werkleven die beslissing
hebben genomen; het werkelijke aantal is natuurlijk veel hoger, omdat zoiets ook zal
zijn voorgekomen onder personen die thans wel weer werken.
Ongeveer 13% van deze niet-werkende helpers gaf aan dat het feit dat ze hulp gaven,
een belemmering was geweest om de arbeidsmarkt weer te betreden (zie tabel 7.9).
Ruw geschat gaat het om 90.000 personen waarvan een grote meerderheid vrouwen
(86%). Het zorgverlof zou hen niet veel helpen. In de eerste plaats wil maar 18% van
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de niet-werkenden weer een baan en in de tweede plaats denkt de helft van deze werk-
willigen dat het werk goed te combineren is met de hulp die ze gaven of geven.
Uiteindelijk denkt een klein aantal niet-werkenden (zo klein dat het moeilijk te schatten
valt) dat betaald langdurig zorgverlof hen in staat zou stellen om weer te gaan werken.
Overigens kan men zich afvragen hoe realistisch dit is; het zal geen aanbeveling zijn
als men tijdens de sollicitatie laat weten bij indiensttreding gebruik te willen maken
van een regeling betaald langdurig zorgverlof.
Het valt, kortom, niet te verwachten dat het betaalde langdurige zorgverlof veel bij-
draagt aan de herintrede op de arbeidsmarkt van personen die momenteel hulp bieden.
Het verlof kan wel helpen voorkomen dat een substantiële groep helpers (waarvan de
meerderheid vrouw is) gedwongen is tot maatregelen die hun arbeidspositie niet ten
goede komen, zoals geheel of gedeeltelijk stoppen met werken of het afzien van aan-
geboden functies of arbeidsuren.

8.5 Enkele algemene conclusies
Eerder in dit hoofdstuk is al opgemerkt dat de hier gepresenteerde uitkomsten de wer-
kelijke belangstelling voor zorgverlof overschatten. Voor een deel komt dat doordat in
het onderzoek geen beperkingen zijn opgelegd aan de vorm van het betaalde langdurige
zorgverlof. Het ligt voor de hand dat de belangstelling er heel anders uitziet als mensen,
bijvoorbeeld, maar één keer per jaar zulk verlof mogen opnemen of als er grenzen
worden gesteld aan de duur of aan het deel van de werktijd dat men verlof mag nemen.
De kosten bedragen, zeker als enkele van die restricties worden gecombineerd, een
fractie van de hier berekende. 
Zo zou het aantal gevallen waarin zorgverlof wordt gevraagd voor hulp aan een chro-
nisch zieke meer dan gehalveerd worden als men twee voorwaarden aan dat verlof
stelt: alleen aan te vragen voor hulp aan huisgenoten en verwanten in de eerste graad
en slechts één keer per jaar recht op zorgverlof.
Juist vanwege de onzekerheid over de vorm van het betaalde langdurige zorgverlof is
het in de hoofdstukken 6 en 7 beschreven verklaringsmodel ontwikkeld. Dit maakt het
mogelijk varianten van de belangstelling voor verlof te berekenen en de invloed van
maatschappelijke ontwikkeling of politieke keuzen na te gaan.

Op verschillende plaatsen in dit rapport is gewezen op het vaak hoge aantal uren per
week dat hulp wordt geboden aan verwanten en bekenden. Bij de bespreking van de
effecten van betaald langdurig zorgverlof is ingegaan op het effect dat invoering van
zulk verlof zou hebben op de omvang van de verleende informele hulp en op de hulp
van de thuiszorg. Nu zo'n bescheiden effect op het gebruik van thuiszorg wordt ver-
wacht, dringt zich de gedachte op dat de uitkomsten van dit onderzoek grotendeels
bepaald worden door de aanzienlijke tekorten in de hulp. Naar schatting stonden aan
het begin van het jaar 2000 ongeveer 100.000 hulpbehoevenden op een wachtlijst
voor een AWBZ-gefinancierde voorziening. Niet iedereen op die lijst is geheel van
verzekerde hulp verstoken, maar niemand betwist dat velen niet de (hoeveelheid) hulp
krijgen die ze nodig hebben. Dat gat wordt al sinds jaar en dag opgevuld door de
sociale netwerken van de desbetreffende hulpbehoevenden. Dat kan ook verklaren
waarom er in de hier onderzochte gevallen geen substitutie is gevonden: de thuiszorg

199SAMENVATTENDE BESCHOUWING



beperkt zich noodzakelijkerwijs tot de taken die anderen niet kunnen overnemen. De
substitutiemogelijkheden zijn als het ware al benut. Het belangrijkste effect van
betaald langdurig zorgverlof lijkt daardoor te zijn dat het de betrokken leden van die
netwerken beter in staat stelt de tekorten aan te vullen.
Deze conclusie kan gemakkelijk negatief worden uitgelegd: het betaalde langdurige
zorgverlof vult een gat dat is ontstaan doordat de uitgaven aan AWBZ-gefinancierde
voorzieningen jarenlang zijn achtergebleven bij de behoefte aan die voorzieningen.
Alvorens zo'n conclusie te trekken, dienen wel twee feiten in de afweging te worden
betrokken. De eerste is dat de meeste mensen degenen met wie zij zich verbonden
voelen, graag willen helpen en omgekeerd degene die veel hulp nodig heeft, deze
graag ontvangt van een vertrouwd iemand. In hoofdstuk 5 is daarom al opgemerkt dat
de belasting waarover in dit rapport zoveel gesproken is, niet negatief hoeft te worden
beoordeeld voorzover ze voortvloeit uit de positieve keuze om nood te lenigen. Zo
bezien bewerkstelligt het betaalde langdurige zorgverlof precies wat ermee werd
beoogd: mensen die dat willen, in de gelegenheid stellen om hun naasten de benodigde
hulp te geven.
Het tweede feit is wat pragmatischer van aard. Momenteel wordt veel actie ondernomen
om de wachtlijsten voor AWBZ-gefinancierde voorzieningen weg te werken door
extra middelen in te zetten. Daarbij blijkt een nieuw probleem: de bottleneck dreigt te
verschuiven van de financiële middelen naar de werving van voldoende personeel.
Wellicht is dit probleem op de relatief korte termijn nog op te lossen. Maar op de langere
termijn en naarmate de effecten van de vergrijzing van de bevolking sterker worden
gevoeld, worden in dit opzicht nog veel grotere problemen verwacht. Het is niet uit-
gesloten dat een faciliteit als het betaalde langdurige zorgverlof simpelweg nodig is
omdat niet op andere wijze in de benodigde hulp kan worden voorzien. 

Kenmerken van het werk blijken van weinig betekenis in de verklaring van het hulp-
aanbod, de belasting die door het combineren van werken en helpen wordt ervaren, of
de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof. Het soort werk dat men doet, het
type functie dat men vervult, noch de aard van het bedrijf of de bedrijfstak zijn bepalend
voor de problematiek waarom het hier gaat, en voor de wijze waarop die zou moeten
worden opgelost. Een eventuele regeling hoeft daarom ook niet de differentiëren naar
dit soort werkkenmerken. Anders gezegd, het lijkt erop dat het betaalde langdurige
zorgverlof kan worden gegoten in een algemene regeling.
Dat betekent niet dat ieder bedrijf en iedere instelling in gelijke mate te maken krijgt
met een beroep op zorgverlof, maar dat komt dan door kenmerken van de hulp. Zo zal
een organisatie waarin veel vrouwen werken, vaker met verzoeken om zorgverlof te
maken krijgen omdat vrouwen vaker helpen dan mannen. Dat is het geval zolang de
verdeling van arbeid en zorg over mannen en vrouwen nog scheef blijft.

Het betaalde langdurige zorgverlof lijkt een bijzonder lid is van de verloffamilie die in
het beleidskader van 'arbeid en zorg' wordt ontwikkeld. Het belangrijkste verschil met
andere verlofregelingen is wel dat het betaalde langdurige zorgverlof mede bedoeld is
voor het lenigen van tekorten in een ander dan het eigen huishouden. Dat betekent dat
bij dit langdurig verlof vaak een derde betrokken is: de elders wonende hulpbehoevende
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voor wie de aanbieder van informele hulp maar één van de hulpbronnen is waaruit hij
of zij kan kiezen. Het is hierdoor dat de determinanten van betaald lang-durig zorgverlof
nogal eens afwijken van die van andere verlofregelingen. Het is niet de taakverdeling
binnen huishoudens die deze determinanten bepaalt, maar de overdrachten die binnen
sociale netwerken plaatsvinden. 
Een andere bijzonderheid zijn de gevonden verschillen naar sociaal-economische
positie. Bij andere verlofvormen zijn de hogere sociaal-economische groepen sterk
oververtegenwoordigd; hier blijkt dat juist de lagere sociaal-economische groepen een
wat grotere belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof hebben. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat in netwerken van de lagere sociaal-economische groepen
meer informele hulp wordt verleend dan in die van hogere statusgroepen, vooral omdat
de eerste over minder alternatieve hulpbronnen beschikken en dus vaker op elkaar
zijn aangewezen. Betaald langdurig zorgverlof komt daarom, meer dan andere verlof-
regelingen binnen het kader van 'arbeid en zorg', ten goede aan werkenden in relatief
lage posities.

Betaald langdurig zorgverlof leidt niet tot een spectaculaire toename van de informele
hulp in Nederland. Dat bleek ook niet verwonderlijk want informele hulp wordt simpel-
weg gegeven omdat die hulp nodig is, en daarbij laten mensen zich niet hinderen door
werk of andere verplichtingen. Dat geldt zeker in de hier beschreven relatief ernstige
gevallen van hulpbehoefte. Werkenden hebben dus het zorgverlof niet nodig om tijd
voor het helpen vrij te maken en de invoering van zulk zorgverlof heeft weinig betekenis
voor het zorgbeleid.
Toch is de belangstelling voor betaald langdurig zorgverlof zeer groot en die belang-
stelling vermindert nauwelijks als daarvoor een behoorlijke prijs moet worden betaald
in de vorm van een tijdelijk lager inkomen. Werkenden met een hulpbehoevende in de
omgeving hebben dus andere en zeer sterke motieven om betaald langdurig zorgverlof
te wensen. Die motieven zijn gelegen in de fysieke en emotionele belasting en de
organisatorische problemen die het helpen van een ernstig hulpbehoevende met zich
meebrengt. Informele helpers betalen nogal eens een zware immateriële prijs voor
hun hulp in de vorm van een tekort aan vrije tijd, een tekortschieten in het nakomen
van verplichtingen, een jachtig bestaan, en een aantal van hen zelfs met een aantasting
van de eigen gezondheid. Daar staat voor velen de beloning tegenover van het gevoel
dat ze een dure plicht zijn nagekomen en dat hun hulp is welgedaan. Betaald langdurig
zorgverlof kan een groot aantal negatieve gevolgen van helpen wegnemen; daarom is
de belangstelling ervoor zo groot.
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Noot

1 In de nationale jaartotalen komt dit niet tot uiting (§ 77) maar dat komt door de zeer grove 
afronding van de cijfers.
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SUMMARY

1 Introduction
This report describes a study of the level of interest in paid long-term care leave and
of some of the effects of introducing such leave. The study was jointly commissioned
by the Dutch Ministries of Social Affairs and Employment and of Health, Welfare and
Sport. Paid long-term care leave is leave which may be granted to employees wishing
to care for a seriously ill member of their social network for a period exceeding two
weeks.

The information in this report is based on a survey of individuals who had relatives or
close acquaintances who were in need of care for an extended period. The survey
asked for the characteristics of the person requiring the care, the care provided, the
measures which had taken in order to combine working with providing care, the
demands this combination placed on their time and their level of interest in paid 
long-term care leave. At a later stage, those who had shown an interest in such paid
care leave were asked what effects they expected the introduction of that leave to
have on the amount of help they and others (including home care services) would be
able to provide, the demands they felt would be placed on their time and the measures
they would have to take at work. This part of the survey also investigated how 
sensitive those interested in paid care leave would be to the price of that care, by
measuring the change in the level of interest for varying levels of payment.

In the first instance this report presents a picture of the need for care, of the care 
provided and of the burden imposed by combining work and care tasks. In the second
place the report presents the results of a survey of the determinants of the need for
care, informal care and the time demands experienced. These determinants are then
used to construct an explanatory model for the level of interest in care leave and the
possible effects of the introduction of such a scheme. This model, and the outcome of
calculations made using it, are described in the report. The main results are outlined
briefly below.

2 Combining work and care tasks
In 1999 around 1.8 million working people in the Netherlands were in a situation
where someone within their network of family members and close acquaintances
required help for a period of more than ten days. The differences between the various
groups are not great in this respect: every working person runs more or less the same
risk that someone in their immediate environment will require care at some point.

Roughly speaking, around one million working people provide informal care each
year to family members or close acquaintances who are in serious need of help.
Irrespective of whether or not they work, people are more likely to provide help as the
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distance – both social and physical – to the person in need of care reduces. Partners in
need of care receive help in virtually all cases, near relatives in three-quarters of
cases. Women provide informal care more often than men, and young people less 
frequently than those aged 35 or over. Care is provided more often than average in
cases where the need for care is temporary, and less than average where the person
requiring the care is dying. Whether or not the person providing the care works, how
much they work and where and under what circumstances they work have no impact
on the provision of informal care.

The study shows that combining work and care tasks is not without its difficulties.
For example, half of those in work do not have flexible working hours and are 
therefore not always able to provide care when it is needed. A large proportion of
them resolve this by using their holiday allowance. However, this is by no means
always possible and it is therefore necessary to give up a considerable amount of free
time in order to provide the care. One third of employees who combine work and care
tasks have no time for usual leisure time activities, and a quarter of them feel too tired
to undertake anything else in what free time they do have. A third have therefore 
handed over the domestic tasks to others within the household; a small proportion
have taken on domestic help. A third of working carers have fulfilled important 
commitments less well than they were used to doing; half of them have the feeling
that they are regularly short of time. 

Many working carers run the risk of becoming overstressed by an excess of 
commitments. The risk of this increases where people are caring for a terminally ill
person or someone requiring a great deal of emotional support. The more care that is
provided, the greater is the risk that the care-provider will be under great stress.
Women more often feel under severe stress than men, but the nature of their work has
no influence on the demands they experience on their time: it is the extra care tasks,
not the tasks at work, which determine these demands. 

3 Interest in paid long-term care leave
The level of interest in paid long-term care leave is high: more than 60% of those
combining work with care tasks would have taken care leave if it had been available;
of those in work who were not providing help but who knew someone who needed
care, a third would have wanted to make use of care leave facilities. The desire for a
redistribution of available time was the main reason given for the interest in care
leave. The proportion of people who would like care leave is greater among those
who see their care tasks as placing heavy demands on their time. However, there is
also a higher level of interest where people have had to take holiday, disaster leave or
sick leave in order to provide care and/or if they provide care for many hours per
week. The demands placed on other people's time also plays a role: the demand for
care leave increases as other informal carers devote more hours to providing care.
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Alongside these time-related factors, there is just one factor of a different nature
which has a significant influence on the level of interest in care leave: people with a
higher education level are less interested in care leave.

The figures cited above relate to care leave in which the carer's salary continues to be
paid in full. The variant in which carers receive 70% of their gross salary does not
lead to a change in the level of interest in paid care leave, nor in the number of hours'
leave required. Similarly, if only 70% of the gross minimum wage is paid, the level of
interest among the carers remains stable, though roughly one sixth indicate that they
would then take fewer hours' leave. 

4 Effects of paid long-term care leave
A substantial group of working people who were not providing care at the time of the
survey said that they would have done so if they had been able to take paid care
leave. As a rough estimate, introducing paid care leave would create several hundred
thousand additional working carers each year in the Netherlands. A very substantial
proportion of the extra hours of informal care would be used by respondents to relieve
other carers. If we correct for this use of the additional hours, this leaves a modest
increase of 3% in the volume of informal care. 

The introduction of long-term paid care leave would generally not lead to reduced
take-up of home care services (substitution). This is because there are currently such
shortages in the system of care provision that there is nothing to be substituted. The
total increase in informal care created by care leave would not be so great that it
would create an oversupply sufficient to enable substitution. Some substitution does
however appear possible in one area of home care, namely intensive home nursing. 

Of those who feel they are under great stress, no less than three-quarters believe that
the stress would reduce as result of care leave. The introduction of paid long-term
care leave would thus indeed lead to a considerable reduction in the number of 
informal carers (especially women) who are suffering from overstress as a result of
combining work and care tasks.

It is unlikely that paid long-term care leave would make a major contribution to the
re-entry to the labour market of those currently providing care. However, such leave
could help prevent a substantial group of carers (the majority of whom are female)
from being forced to take steps which are detrimental to their employment position,
such as stopping work completely or partially, or refusing posts or additional working
hours which they are offered.

5 Limitations of the study
First of all it must be pointed out that the figures are based on a survey of a sample of
the population. The study examines the level of interest in a provision which does not
exist; moreover, that level of interest is related to a situation in the past where there
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was a need for care. Every survey of a sample of the population contains a number of
inaccuracies. Moreover, the respondents in this study were asked to draw on their
memories. However, because the survey asked for facts concerning a major life 
experience, the degree of inaccuracy resulting from this is probably fairly small.

Another question is how far the results were affected by socially desirable responses.
The chance of this does not appear very large: 80% of those showing an interest in
paid long-term care leave are already providing care, and their interest is thus not
prompted by the perceived social desirability of providing care. Slightly less certain is
the question of their insensitivity to the price of care. However, the fact that so many
people are already providing care in spite of all manner of obstacles, demonstrates
that there is a very strong motivation to provide that care.

There are however two reasons for assuming that the potential take-up of a paid 
long-term care leave scheme is overestimated here. In the first place, most of the
respondents have had time to evaluate the situation of the need for care on which they
were questioned. Precisely because of this, they are in a good position to assess what
paid long-term care leave would have meant to them. However, that overview and
insight will often be lacking when a situation where there is a need to provide care
arises. It will often only become clear after some time that paid long-term care leave
is desirable, for example because the carer is running up against the limits of 
temporary solutions.

A second possible cause of an overestimate lies in the experience that many people
who are eligible for a scheme and who have a definite need for it, do not make use of
it. Unfamiliarity with the scheme and the obstacles experienced by people in taking
up the provision – the most common reasons for non-take-up – will also play a role in
care leave.

Given these overestimates, the conclusion must be that there is a definite demand for
paid long-term care leave. In practice, however, not everyone with a need for paid
long-term care leave will ask for it. 
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'Scholen onder druk' in discussie. Een uitgave ter gelegenheid van een studiemiddag
op 23 maart 1999 georganiseerd door het SCP.

215PUBLICATIES SCP


