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In kranten en beleidsstukken is met enige regelmaat te lezen dat 
mannen en vrouwen verschillen in hulp aan zieke verwanten en 
vrienden, ook wel mantelzorg genoemd. Het clichébeeld is dat 
vooral vrouwen mantelzorg geven. Daarnaast wordt gesproken van 
een dubbele belasting bij vrouwen omdat van hen wordt verwacht 
dat zij niet alleen (meer) mantelzorg verlenen, maar ook (meer) 
participeren op de arbeidsmarkt. Mannen laten het afweten als het 
om mantelzorg gaat, zo is de algemene gedachte.  
Recent kwamen data beschikbaar die de gelegenheid bieden om 
hierover meer te weten te komen. Hieronder confronteren we een 
reeks vooronderstellingen over de relatie tussen sekse en het geven 
van mantelzorg met objectieve gegevens uit onderzoek. Het alge-
mene beeld dat vrouwen veel meer doen aan mantelzorg dan man-
nen blijkt te eenzijdig. Verschillen tussen de seksen op dit terrein 
zijn minder groot dan wel gedacht wordt. De data uit deze bijdrage 
zijn afkomstig van gegevens over ruim 2500 mantelzorgers.

Beeld 1 
Vrouwen geven veel vaker mantelzorg dan mannen

Men neemt aan dat mantelzorg een zaak voor vrouwen is. Dit beeld 
klopt grotendeels. Mantelzorg is gedefi nieerd als hulp die mensen 
in de twaalf maanden voorafgaand aan het interview bieden aan 
hun zieke of gehandicapte huisgenoten, familieleden of vrien-
den. Het kan gaan om een chronische of een tijdelijke zorgsitu-
atie, maar ook om zorg in de terminale fase. In tabel 1 staat de 
geslachts- en leeftijdsverdeling van mantelzorgers voor 18-plussers 
(Hoefman 2009). Vrouwen en mensen tussen de 45 en 54 jaar zijn 
het sterkst vertegenwoordigd onder mantelzorgers. Mantelzorgers 
zijn het vaakst te vinden onder vrouwen jonger dan 65 jaar; deze 
groep vormt 41% van de volwassen bevolking en 52% van de man-
telzorgers. De cijfers laten echter ook zien dat mannen die jonger 
zijn dan 65 jaar een substantieel aandeel hebben in het bieden van 
mantelzorg (32%). Bij 65-plussers zijn er geen verschillen tussen 
mannen en vrouwen.
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Tabel 1  Geslacht en leeftijd van mantelzorgers en de algemene Nederlandse bevolking van  
 18 jaar of ouder, 2007 (verticaal gepercenteerd)  

 mantelzorgers algemene bevolking 
 (n = 2.461)  (n = 55.064)

man 39 48
vrouw 61 52
  
18-34 jaar 12 20
35-44 jaar 20 22
45-54 jaar 27 20
55-64 jaar 24 18
65 plus 17 19
  
man < 65 jaar 32 39
vrouw < 65 jaar 52 41
man > 65 jaar 8 8
vrouw > 65 jaar 9 11

Bron: CBS (IH2007; EBB2007) SCP-bewerking

Deze cijfers geven niet aan dat vrouwen jonger dan 65 jaar eerder 
bereid zijn om anderen te helpen of dat ze zorgzamer zijn. Leeftijd 
en geslacht zijn namelijk niet bepalend voor het al dan niet hulp 
geven. Het gaat om trefkansen; de belangrijkste determinant van 
het verlenen van mantelzorg is het kennen van een hulpbehoe-
vende. Jongeren hebben meestal geen oude ouders en vrouwen 
hebben grotere sociale netwerken dan mannen.

Beeld 2 
Vrouwen helpen iedereen, mannen helpen hun partner

Er is niet alleen een relatie tussen het geslacht en het al dan niet 
geven van mantelzorg, maar ook een verband tussen het geslacht 
van de helper en dat van de ontvanger (tabel 2, Hoefman 2009). 
Dit verband hangt samen met de sociale relatie tussen hulpbe-
hoevende en gever. Zo helpen vrouwen vaak een vrouw en is dat 
meestal hun hulpbehoevende (schoon)moeder. Mannen verzor-
gen ook vaak een vrouwelijke hulpbehoevende, maar dan gaat het 
doorgaans om hun partner. Deze verbanden zijn vermoedelijk het 
gevolg van een grotere hulpvraag van vrouwen; vrouwen vormen 
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de meerderheid van de ontvangers van mantelzorg. Hun behoefte 
aan zorg komt voort uit het feit dat zij ouder worden dan mannen, 
meer jaren in een slechtere gezondheid doorbrengen en vaker ern-
stige beperkingen ondervinden. Oudere vrouwen hebben boven-
dien vaak weinig hulpbronnen, omdat zij verweduwd zijn en/of in 
een lage sociaaleconomische positie verkeren. Het gevolg is dat zij 
eerder een beroep doen op mensen in hun directe omgeving voor 
mantelzorg.
Bij de hulp aan familie van de tweede graad of hoger en de hulp 
aan vrienden is het geslacht van de mantelzorger hetzelfde als het 
geslacht van de hulpbehoevende. Als de hulpbehoevende een broer 
of vriend is, dan is dus de mantelzorger ook een man. Hetzelfde 
geldt voor zussen en vriendinnen: dan is de helper een vrouw.

Tabel 2  Relatie tussen helper en hulpbehoevende naar geslacht van helper en hulp- 
 behoevende in percentages, 2007, n = 2421 (verticaal gepercenteerd, totaal  
 percentages horizontaal gepercenteerd   

 helper is man helper is vrouw  
de hulpbehoevende is man vrouw man vrouw  

partner 5 41 34 1 
(schoon)ouder 38 35 32 55 
kind 9 5 15 8 
(schoon)zus of broer 15 2 6 6 
grootouder 0 1 1 2 
ander familielid 4 3 3 3 
kennis/vriend 21 7 6 14 
buurman/vrouw 3 4 3 8 
anders 4 2 1 2  
     
totaal percentage 
combinatie geslacht 12 27 23 38  

Bron: CBS (IH2007) SCP-bewerking 
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Beeld 3 
Mannen geven administratieve ondersteuning en vrouwen 
bieden persoonlijke verzorging en emotionele steun 

Over het algemeen geldt dat de taken die iemand op zich neemt, 
samenhangen met de sociale relatie tussen helper en geholpene: 
complexe en intieme taken worden vaker gegeven aan huisgenoten 
en praktische hulp aan mensen die niet tot het eigen huishouden 
behoren. Uit de cijfers blijkt dat het niet zo is dat mannen de zaken 
doen en vrouwen de verzorging. Verschillen in die richting zijn er 
wel, maar ze zijn niet erg groot (tabel 3).

Tabel 3 Typen geboden hulp naar geslacht van de mantelzorger, 2007, n = 2408

 man vrouw totaal

emotionele steun en toezicht 82 83 83
begeleiding bij bezoeken van familie, artsen, winkels, etc. 79 77 78
huishoudelijke hulp, zoals schoonmaken, de was doen   74 79 77
   en boodschappen 
begeleiding bij het regelen van zaken en administratie 68 58 62
persoonlijke verzorging, zoals baden, douchen en aankleden 26 30 29
verpleegkundige hulp, klaarzetten en toedienen van  24 28 26
   medicijnen en wondverzorging 

Bron: CBS (IH2007) SCP-bewerking 

Beeld 4 
Vrouwen geven langdurig en intensief mantelzorg

Het stereotype beeld dat mantelzorg in ‘zware’ zorgsituaties vooral 
door vrouwen wordt gegeven klopt niet met de werkelijkheid. De 
cijfers zijn weergegeven in tabel 4 (Hoefman 2009). De duur van 
de mantelzorg, uitgedrukt in het aantal maanden hulp geven in 
de twaalf maanden voorafgaand het interview en het aantal jaren, 
verschilt niet tussen mannen en vrouwen. Hetzelfde geldt voor de 
intensiteit van de geboden hulp; dit is opgevat als gemiddeld aantal 
uur per week toen de hulpbehoefte het grootst was.
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Tabel 4 Intensiteit en duur van de hulp naar geslacht van de mantelzorger, n = 2408

 man vrouw totaal

> 3 maanden 78 77 77
gemiddeld aantal jaren 5,1 5,2 5,5
   
> 8 uur per week 61 62 61
gemiddeld aantal uren  22 21 22

Bron: CBS (IH2007) SCP-bewerking 

Beeld 5 
Mannen ‘zorgen’ voor zover het werk dat toelaat en vrouwen 
‘werken’ voor zover de zorg het toelaat

Dit vraagstuk is op verschillende manieren te bekijken. We 
beschouwen hier ‘zorg’ als mantelzorg en ‘werk’ als betaald werk. 
Vrijwilligerswerk als vorm van onbetaalde arbeid blijft buiten 
beschouwing, net als de verzorging van kinderen.
Van degenen met een betaalde baan verleent 13% mantelzorg. Dit 
betekent dat zij (naast hun zorgtaak) ten minste een uur per week 
werkzaam zijn. Dit komt in 2007 neer op ruim 1 miljoen werkende 
mantelzorgers. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd onder de wer-
kende mantelzorgers (58% is vrouw). Naar schatting zijn er ruim 
600.000 vrouwelijke werkende mantelzorgers en ruim 400.000 
mannelijke werkende mantelzorgers. Maar ook onder de niet-
werkende mantelzorgers van 18-65 jaar zijn vrouwen oververtegen-
woordigd: 71% is vrouw (Dijkgraaf et al. 2009).
Zijn er ook sekseverschillen in het verband tussen het al of niet ver-
richten van betaald werk enerzijds en de duur en intensiteit van de 
geboden hulp anderzijds ? Het antwoord op die vraag is te lezen in 
tabel 5. Daar is te zien dat niet-werkende mantelzorgers meer en 
langer hulp geven dan werkende mantelzorgers. Er zijn verschillen 
tussen mannen en vrouwen, maar deze zijn niet groot. Van de niet-
werkende vrouwelijke mantelzorgers geeft 56% lang en intensief 
hulp, van de niet-werkende mannelijke mantelzorgers 54%. 
Overigens leert het onderzoek ook dat de omvang van de baan er 
weinig toe doet (niet gepresenteerd). Mantelzorgers die in deeltijd 
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werken, bieden niet vaker intensieve of langdurige hulp dan man-
telzorgers met een volledige baan.
Eerder werd al duidelijk gemaakt dat er sprake is van een scheve 
verhouding tussen de tijd die vrouwen en mannen besteden aan 
betaald werk en aan informele hulp, maar het vermeende causale 
verband is minder groot dan vaak wordt aangenomen. De belang-
rijkste determinant voor het verlenen van mantelzorg is het hebben 
van een hulpbehoevende in de naaste omgeving. Vrouwen én man-
nen zorgen daarvoor, ongeacht de omvang van de arbeidsduur. Zij 
passen de mantelzorg in hun leven in, door minder tijd te beste-
den aan het eigen huishouden, hun sociale contacten op een laag 
pitje te zetten en als dat nodig is dagen vrij te nemen op het werk. 
Niet-werkende mantelzorgers geven meer en langer hulp, maar dat 
geldt voor zowel vrouwen als mannen.

Tabel 5  De intensiteit en duur van de verleende hulp naar al dan niet betaald werk en
 geslacht, 18-65 jarigen, 2007 (verticaal gepercenteerd) 

 mannen vrouwen

 geen werk  wel werk geen werk  wel werk

< 3 maanden en < 8 uur per week 4 10 5 11
< 3 maanden en > 8 uur per week 11 15 12 16
> 3 maanden en < 8 uur per week 31 36 26 32
> 3 maanden en > 8 uur per week 54 38 56 41

Bron: CBS (IH2007) SCP-bewerking

Beeld 6 
Vrouwen stoppen met werken vanwege mantelzorg

Dit beeld klopt niet met cijfers uit ons onderzoek (Keuzenkamp en 
Dijkgraaf 2009). Hoe vaak mannen en vrouwen hun arbeidsduur 
vanwege de mantelzorg aanpassen is te lezen in tabel 6.  In het jaar 
voorafgaand aan de enquête is 7% van de mantelzorgers minder 
gaan werken en is zelfs 3% (tijdelijk) gestopt vanwege het verlenen 
van mantelzorg. Er zijn geen signifi cante verschillen tussen man-
nen en vrouwen. Vrouwen zeggen dus niet vaker dan mannen (tij-
delijk) hun baan op om mantelzorg te kunnen verlenen, ook gaan 
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ze niet vaker dan mannen minder uren werken. Het zijn vooral de 
mantelzorgers van hulpbehoevende partners of kinderen die hun 
arbeidsduur aanpassen (niet gepresenteerd). 
De omvang van de arbeidsduur maakt overigens niet uit. Mantel-
zorgers met een voltijd- en een deeltijdbaan passen de ‘strategie’ 
aanpassing van de arbeidsduur in gelijke mate toe.

Tabel 6  Aanpassing van de arbeidsduur in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek 
 om mantelzorg te kunnen geven, werkende mantelzorgers 18-65 jaar, 2007,  
 n=1337 (in procenten)
 mannen vrouwen totaal

minder werken 9 5 7
(tijdelijk) stoppen met werken 4 3 3
afzien van meer werken 5 4 5

Bron: CBS (IH2007) SCP -bewerking

Beeld 7 
Mantelzorgers die langdurige hulp bieden, helpers met een 
voltijdbaan en vrouwelijke helpers lopen een risico op 
overbelasting

Het eerste gedeelte van het beeld heeft betrekking op het effect 
van de duur van de geboden hulp en de arbeidsmarktpositie op 
de belasting van helpers. Uit het onderzoek onder mantelzorgers 
blijkt dat van degenen die niet werken een groter deel matig belast 
is dan van de werkende helpers (Broese van Groenou en De Boer 
2009). Onder werkende mantelzorgers zijn degenen met een deel-
tijdbaan relatief zwaar belast, meer dan de voltijds werkenden. De 
uitkomst is dus eigenlijk het tegendeel van wat men zou verwach-
ten: hoe minder een helper werkt, hoe hoger de belasting. Deze 
uitkomst houdt verband met het feit dat (voltijds) werkende man-
telzorgers minder vaak langdurige of intensieve hulp bieden en dus 
minder belastende hulp geven (niet gepresenteerd). 
Het tweede gedeelte van de stelling gaat over vrouwen en belasting. 
Uit onze studie blijkt dat vrouwelijke helpers signifi cant vaker dan 
mannelijke helpers een hoge belasting ervaren, ongeacht of ze een 
betaalde baan hebben en hoeveel dagen  die baan is (tabel 7). Hoe 



9

dit resultaat geïnterpreteerd moet worden is onduidelijk. Het kan 
zijn dat vrouwen zich zwaarder belast voelen omdat zij helpen van-
uit een sociale verplichting, maar dat gevoel kan ook een gevolg 
zijn van een traditionele rolverdeling thuis. Deze uitkomst sugge-
reert in elk geval dat vrouwen extra aandacht behoeven bij preven-
tie van overbelasting.

Tabel 7  Ernst van de belasting van mantelzorgers en geslacht, 2007, n=2320 
 (verticale percentages)
 man vrouw totaal

niet belast 26 19 21
licht belast 37 30 32
matig belast 23 31 28
ernstig belast 14 20 17

Bron: CBS (IH ’07) SCP-bewerking

Beeld 8 
Het bieden van mantelzorg heeft langdurige gevolgen voor 
de arbeidsmarktpositie van vrouwen

Dit is niet bekend en zou moeten worden onderzocht in een lon-
gitudinaal onderzoeksmodel waarbij mantelzorgers gevolgd wor-
den in de tijd. In internationaal onderzoek is aangetoond dat non-
participatie op de arbeidsmarkt langdurige effecten heeft. Zo is er 
zelfs na tien jaar nog een effect te zien op het loonniveau en op 
terugkeerkansen (Roman 2006). Voor vrouwen gelden deze gevol-
gen veel sterker dan voor mannen. Voor mantelzorgers zou een 
vergelijkbare redenering kunnen opgaan. Degenen die voor lange 
tijd stoppen met werken, leveren dan niet alleen welvaart in, maar 
keren ook niet gemakkelijk terug naar de arbeidsmarkt. 

Beeld 9 
Van vrouwen wordt meer dan van mannen verwacht dat zij 
mantelzorg verlenen en zich opofferen voor de zorg

Deze informatie is er niet voor wat betreft mantelzorg. We weten 
wel veel over meningen van mensen over de opvoeding en verzor-
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ging van kinderen door vrouwen/mannen. Het is in het verlengde 
daarvan plausibel dat van vrouwen in sterkere mate wordt verwacht 
dat ze informele hulp geven dan van mannen, maar dit is in Neder-
land nog niet onderzocht.

Beeld 10 
Door het anderhalfverdienersmodel nemen vrouwen de zorg 
voor (schoon)ouders en kinderen op zich en kunnen mannen 
zich onttrekken aan deze zorg

Om deze stelling te onderzoeken is strikt genomen longitudinaal 
onderzoek nodig. Wat gebeurt het eerst? Kiezen paren eerst voor een 
anderhalfverdienersmodel en gaan vrouwen dan meer mantelzorg 
verlenen? Laten mannen vervolgens de informele hulp meer over 
aan hun partner? Of kiezen paren voor een anderhalfverdienersmo-
del op het moment dat zich een situatie voordoet waarin informele 
hulp gegeven moet worden? Over het laatste punt is al opgemerkt 
dat er geen signifi cante sekseverschillen zijn bij het verminderen 
van de arbeidsduur vanwege informele hulp. Wat het eerste betreft 
is het waarschijnlijk dat er een verband bestaat, alleen is het de vraag 
of dit overeenkomt met wat hier is weergegeven. Paren kiezen voor 
een anderhalfverdienersmodel vooral vanwege de komst van kin-
deren. Vrouwen beschikken daardoor over meer niet-werktijd die 
zij kunnen inzetten voor informele hulp – mocht die situatie zich 
voordoen. Zoals we al aangaven bij beeld 5 is er echter geen verband 
tussen de omvang van de arbeidsduur en het verlenen van intensieve 
of langdurige hulp. Ook kwam al naar voren dat het een mythe is 
dat mannen maar weinig informele hulp verlenen.

Beeld 11 
Vrouwen hebben het drukker dan mannen

De algemene indruk bestaat dat vrouwen het drukker hebben dan 
mannen: zij werken weliswaar minder uren per week betaald, 
maar verrichten daarnaast meer onbetaalde arbeid. Publicaties van 
het SCP hebben echter aangetoond dat dit beeld niet (meer) klopt. 
Mannen van 25 jaar of ouder besteden per week meer uren aan 
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betaalde en onbetaalde arbeid dan vrouwen in die leeftijdsgroep 
(Cloïn en Souren 2009). Uit het vijf jaarlijkse Tijdsbestedingson-
derzoek blijkt dat rond 1990 een omslag heeft plaatsgevonden: 
voor die tijd hadden vrouwen het drukker, daarna mannen (Cloïn 
en Souren 2009: 117). Deze omslag lijkt overigens niet te maken 
te hebben met verandering van de hoeveelheid tijd die vrouwen en 
mannen aan informele hulp besteden. 

Beeld 12 
Vrouwen werken vaak niet omdat zij mantelzorg geven

Zoals bij beeld 6 bleek, is er geen verschil tussen vrouwen en man-
nen in het aandeel dat stopt met werken of minder gaat werken 
vanwege het geven van informele hulp. Uit onderzoek onder vrou-
wen die in deeltijd werken, blijkt dat het bieden van mantelzorg 
maar voor een kleine groep (4%) een belangrijke reden is om in 
deeltijd te werken (Portegijs et al. 2007: 72). Veel vaker gaat het om 
(een of meer van de) volgende redenen: het zelf voor kinderen wil-
len zorgen, huishouden, tijd voor jezelf of voor hobby’s. Mannen 
met deeltijdbanen behoorden niet tot de doelgroep van het onder-
zoek, waardoor niet bekend is in hoeverre mantelzorg bij hen een 
belangrijke rol speelde. 
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