
 

Toekomstverkenning informele zorg



 



 

Toekomstverkenning
informele zorg

Alice de Boer (red.)

Sociaal en Cultureel Planbureau
Den Haag, oktober 2007



 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1973.

Het Bureau heeft tot taak:
a wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende 

beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit gebied 
te verwachten ontwikkelingen;

b bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van voor- en 
nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;

c informatie te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het 
gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te 
maken.

Het Bureau verricht zijn taak in het bijzonder waar problemen in het geding zijn die het beleid van 
meer dan één departement raken. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördi-
nerend minister voor het sociaal en cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het Bureau te 
voeren beleid. Omtrent de hoofdzaken van dit beleid treedt de minister in overleg met de minister 
van Algemene Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, van Financiën, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
van Economische Zaken, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid.

© Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2007
scp-publicatie 2007/21
Zet- en binnenwerk: Textcetera, Den Haag
Figuren: Mantext, Moerkapelle
Omslagontwerp: Bureau Stijlzorg, Utrecht
Omslagfoto: Bettmann/corbis

isbn 978-90-377-0319-1
nur 740

Dit rapport is gedrukt op chloorvrij papier.

Voorzover het maken van reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond 
van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te vol-
doen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp, www.repro-recht.nl). Voor het 
overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie-
werken (art. 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting pro (Stichting Publicatie- en 
Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

Sociaal en Cultureel Planbureau
Parnassusplein 5
2511 vx Den Haag
Telefoon (070) 340 70 00
Fax (070) 340 70 44
Website: www.scp.nl
E-mail: info@scp.nl



5

Inhoud

Voorwoord 9

Samenvatting 11

Noten 23

1 Informele zorg nu en in de toekomst 24

1.1 Vraagstelling 24

1.2 Determinanten van informele zorg 25

1.3 Wat is informele zorg? 27

2 Ramingen informele zorg 28

2.1 Aanpak 28

2.2 Determinanten van gebruik en aanbod 29

2.3 Trends in determinanten 33

2.4 Ramingen 38

2.5 Beschouwing 42

Noten 44

3 Het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen 45

3.1 Inleiding 45

3.2 Defi nitie van zorgpotentieel 47

3.3 Het zorgpotentieel in het netwerk 48

3.4 Zorgpotentieel naar de kenmerken van ouderen 49

3.5 Kwetsbare ouderen 55

3.6 Cohortvergelijking van zorgpotentieel 57

3.7 Realisatie van het zorgpotentieel 60

3.8 Conclusies en aanbevelingen 61

Noot 64

4 Het zorgpotentieel in de netwerken van mensen met een verstandelijke of psychische beperking 65

4.1 Inleiding 65

4.2 Behoefte aan zorg 66

4.3 Het sociale netwerk 68

4.4 Ontvangen zorg 72

4.5 Grootte van het zorgpotentieel 79

4.7 Conclusies en aanbevelingen 82

Noten 85



6 Inhoud

5 Informele zorg en de afstand tot familie en vrienden 86

5.1 Inleiding 86

5.2 Literatuur 87

5.3 Netwerkleden en afstanden tot de potentiële zorgontvanger 89

5.4 Netwerkleden en het verlenen van huishoudelijke hulp 93

5.5 Afstanden en relatieve afstanden tussen potentiële zorgverleners en ontvangers 94

5.6 Conclusies 100

5.7 Toekomst en beleid 101

Noot 103

6 Informele zorg en tijdsbudget 104

6.1 Inleiding 104

6.2 Literatuur 105

6.3 Potentiële zorgverleners en hun tijdsbudget 107

6.4 Het verlenen van huishoudelijke hulp aan diverse netwerkleden 110

6.5 Tijdsbudgetten en het al dan niet verlenen van huishoudelijke hulp 111

6.6 Conclusies 118

6.7 Toekomst en beleid 120

Noot 121

7 Persoonlijke zorgnormen: bereidheid te geven én te ontvangen 122

7.1 Inleiding 122

7.2 Zorgvoorkeuren 123

7.2.1 Veranderingen in de tijd 123

7.2.2 Begin eenentwintigste eeuw 124

7.3 Gevoelens van verplichting 126

7.3.1 Begin eenentwintigste eeuw 126

7.3.2 Motieven om familie te helpen 129

7.4 Verschillen in gevoelens van verplichting jegens ouders 130

7.4.1 Verwachte verschillen 131

7.4.2 Gevonden verschillen 135

7.5 Conclusie 139

7.5.1 Verrassende resultaten 139

7.5.2 Toekomstige ontwikkelingen 140

7.5.3 Beleidsimplicaties 141

Noot 142

8 Dilemma’s in en suggesties voor beleid 143

8.1 Beleidslijnen 143

8.2 Meer mensen aan het werk 143

8.3 Meer eigen verantwoordelijkheid 145

8.4 Meer (betaalde) waardering 146

8.5 Vermaatschappelijking 149



7Inhoud

8.6 Draagvlak voor informele zorg 150

8.7 Instrumenten op lokaal niveau 151

Noten 158

9 Slotbeschouwing 159

9.1 Enkele concluderende opmerkingen 159

9.2 Balans van de informele zorg 160

Summary 162

Notes 174

Literatuur 175

Bijlagen

Bijlagen A t/m F zijn te vinden via internet op www.scp.nl/toekomstverkenninginformelezorg. 

A Determinanten van gebruik en aanbod bij hoofdstuk 2 

A.1 Determinanten van het gebruik 

A.2 Determinanten van het aanbod 

A.3 Determinanten van informele zorg bij een beperkte defi nitie 

A.4 Determinanten van informele zorg en de rol van de ernst van lichamelijke beperkingen 

B Methodologische verantwoording bij hoofdstuk 3 

C Data en cijfers bij hoofdstuk 4 

D Data en cijfers bij hoofdstuk 5 

E Data en cijfers bij hoofdstuk 6 

F Data en cijfers bij hoofdstuk 7 

Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau  183





9

Voorwoord

Al enkele decennia komt in beleidsdocumenten de vraag aan de orde of het aantal 
hulpverleners van zieken en gehandicapten in de toekomst toereikend zal zijn voor 
de groeiende zorgvraag. Zo sprak men in 1985 al de zorg uit over grote verande-
ringen in de maatschappij die de informele zorg negatief beïnvloeden, zoals ‘het 
ontstaan van steeds kleinere leefeenheden, de groei van het aantal alleenstaanden, 
een toenemend aantal echtscheidingen, de emancipatie van de vrouw en de toene-
mende geografi sche mobiliteit van de Nederlandse bevolking’. Dit zijn factoren die 
nog steeds een rol spelen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp) gevraagd een toekomstverkenning uit te voeren naar het 
geven en ontvangen van informele zorg. Uit het rekenmodel waarvan we in deze uit-
gave verslag doen, komt naar voren dat de zorg aan familie en bekenden de komende 
jaren niet aan betekenis verliest. Integendeel, de verwachting is dat tot 2020 de 
balans tussen de aantallen hulpgevers en ontvangers in evenwicht blijft. Bij ouderen 
is er zelfs wat meer ruimte voor informele zorg dan er daadwerkelijk wordt verleend. 
De zorgbereidheid van de bevolking is dus groot; niettemin zijn er ook grenzen. Zo 
geven werkenden minder vaak informele zorg dan niet-werkenden, mutatis mutan-
dis geldt hetzelfde voor mensen waarvan de familieleden niet in de buurt wonen. 
Een goede verlofregeling of een adequate reiskostenvergoeding kan de informele 
hulpverlening wel versterken.

In deze publicatie komen allerlei aspecten aan de orde die relevant zijn voor de 
toekomstige ontwikkelingen in de informele zorg. Zo is gekeken naar de invloed van 
sociaaldemografi sche kenmerken, de gezondheid, het sociale netwerk, de reisaf-
stand, het tijdsbudget en de zorgnormen op het geven of ontvangen van informele 
zorg. Aan deze publicatie hebben diverse auteurs van buiten het scp meegewerkt, 
waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Dank is in het bijzonder verschuldigd aan 
de deelnemers van de expertmeeting en aan Trudy Schreuder Goedheijt van het 
Expertise centrum Informele Zorg.

De samenvatting van deze toekomstverkenning informele zorg is ook afzonderlijk 
verschenen: Blijvend in balans. In een andere toekomstverkenning van het scp staat de 
vrijwillige inzet centraal (Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015).

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

Inleiding
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Sociaal en Cultureel 
Planbureau verzocht om inzicht te geven in het toekomstig aanbod en gebruik van infor-
mele zorg. Dit is belangrijk omdat in overheidsdocumenten geregeld de kwestie aan de 
orde komt of het toekomstige aanbod van informele zorg de vraag ernaar zal hebben 
bijgehouden. De verwachting is dat de vergrijzing van de bevolking gepaard gaat met 
een sterke stijging van de zorgvraag, die bovendien complex van aard zal zijn. Tevens 
denkt men dat het aanbod van informele zorg door maatschappelijke ontwikkelingen 
onder druk zal komen te staan. Daarbij wordt met name gedacht aan de toenemende 
arbeidsparticipatie van vrouwen, aan veranderingen in de gezinssamenstelling (meer 
echtscheidingen en minder kinderen per gezin) en de groeiende geografi sche mobiliteit 
die maakt dat familieleden steeds verder uit elkaar wonen (De Boer 2005).

Deze rapportage geeft antwoord op de vragen wat de toekomstige ontwikkelingen 
in het aanbod en het gebruik van de informele zorg zijn en welke mogelijkheden er 
zijn om door middel van overheidsbeleid te anticiperen op knelpunten. Blijvend in 
balans bevat eveneens een samenvatting van de resultaten van deze studie (De Boer en 
 Timmermans 2007).

Is er toekomst voor de informele zorg? Op deze eerste onderzoeksvraag proberen we 
antwoord te geven met behulp van een raming van aanbod en gebruik tot 2020 en 
recent onderzoek dat in het kader van dit onderwerp is gedaan. De uitkomsten van de 
toekomstramingen worden hierna besproken. Bij de ramingen zijn we ervan uitgegaan 
dat trends in kenmerken van de bevolking (de determinanten), de trend in aanbod en 
gebruik van informele zorg bepalen. Het gebruikte rekenmodel omvat echter niet alle 
determinanten die gebruik en aanbod in de informele zorg bepalen. Vier belangrijke 
determinanten die buiten het rekenmodel vallen, worden hier toegelicht: het sociale 
netwerk van kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een verstandelijke of 
psychische beperking, de reisafstand tussen potentiële gevers en ontvangers, arbeid 
en zorg, en de bereidheid van mensen informele zorg te geven en te ontvangen.

Bij de tweede onderzoeksvraag naar de mogelijkheden van beleid maken we een 
 onderscheid tussen twee niveaus: de doelen van de centrale overheid en de instru-
menten op het lokale niveau van gemeenten en instellingen. We behandelen vijf 
 hoofdlijnen van het overheidsbeleid zoals verwoord in de nota De mantelzorger in beeld 
en de beleidsbrief Mantelzorg en vrijwillige inzet. Deze beleidslijnen zijn: ‘meer mensen 
aan het werk’, ‘grotere eigen verantwoordelijkheid’, ‘meer (betaalde) waardering’, 
 ‘vermaatschappelijking’ en het ‘draagvlak voor informele zorg’.
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Ramingen informele zorg tot 2020
Het startpunt voor de ramingen vormden twee bevolkingsonderzoeken die aan 
elkaar zijn gekoppeld. Het gaat om een onderzoek onder zelfstandig wonende 
huishoudens en een onderzoek onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Van deze respondenten is bekend of ze informele zorg geven dan wel ontvangen. 
De omschrijving van informele zorg week voor de aanbieders iets af van die voor de 
ontvangers.1

Het gecombineerde bevolkingsonderzoek is vervolgens zo gewogen dat het op een 
aantal punten overeenkomt met de kenmerken van de bevolking van 30 jaar en ouder, 
zoals die voor het jaar 2020 worden verwacht. Zo kent het gewogen bestand de verde-
ling naar leeftijd, geslacht en samenstelling van het huishouden die het cbs in zijn 
bevolkingsprognose voor 2020 voorspelt. Naast deze drie demografi sche kenmerken 
zijn ook de trends in opleidingsniveau en ontwikkelingen die het rivm verwacht in 
het voorkomen van (chronische) ziekten gewogen.

Het bevolkingsonderzoek is dus gewogen op determinanten van het aanbod of 
gebruik van informele zorg in de toekomst en daarmee verandert ook het aantal 
aanbieders en gebruikers in de toekomst. Deze uitkomst is de feitelijke raming. Als 
bijvoorbeeld hoogopgeleiden meer informele zorg bieden dan laagopgeleiden en het 
aantal hoogopgeleiden neemt tussen nu en 2020 toe, dan zal ook het aantal mensen 
dat informele zorg geeft toenemen.

De uitgevoerde ramingen laten een geringe groei van de groep ontvangers van infor-
mele zorg zien (3%) en een grotere toename van de groep hulpverleners (12%). Die 
uitkomsten komen redelijk overeen met die van eerder uitgevoerde ramingen (Tim-
mermans en Woittiez 2004, 2005). In absolute aantallen gemeten ontvingen in 2006 
ruim 370.000 personen informele hulp. In 2020 zullen dat er ruim 380.000 zijn.

De ontwikkeling in het gebruik is gering en dat gaat wellicht tegen de verwach-
tingen in. Het toenemend aantal ouderen en daarmee samenhangend de toename 
van het aantal mensen met beperkingen en chronische ziekten wekt immers andere 
verwachtingen. Dat de groei bescheiden is, komt doordat er maar twee bevolkings-
groepen zijn die signifi cant vaker informele zorg gebruiken en in omvang toenemen: 
personen met een hartziekte en alleenstaanden. Daar staat een groep tegenover die 
vaker informele zorg ontvangt, maar in omvang fl ink afneemt: de 30-44-jarigen. 
Andere kenmerken met invloed op het gebruik van informele zorg vertonen geen 
duidelijke trend (zoals geslacht) of blijken niet van invloed op het gebruik van infor-
mele zorg (opleidingsniveau).

In 2006 hielpen 1,4 miljoen personen een familielid of bekende en dat zal in 2020 
volgens de raming gestegen zijn tot 1,6 miljoen. Hoeveel hulp deze personen bieden 
is niet bekend. Het aanbod van informele zorg wordt opgedreven door het stijgende 
opleidingsniveau van de bevolking en door de toename van het aantal 55-74-jarigen; 
beide groepen geven meer dan gemiddeld informele zorg. Deze effecten overstijgen 
de remmende kracht op het aanbod door in omvang groeiende groepen als oude 
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ouderen en alleenstaanden; groepen die minder dan gemiddeld informele zorg 
verlenen. Andere groepen die minder verleners van informele zorg tellen, nemen 
eveneens in omvang af: weduwen en weduwnaars, 30-44-jarigen en lager opgeleiden.

Opvallend is dat er nu en in de toekomst veel meer hulpverleners zijn dan ontvangers. 
Dit wordt niet alleen veroorzaakt door het feit dat per hulpbehoevende vaak meerdere 
mensen actief zijn (Timmermans et al. 2001; De Boer et al. 2005), maar ook door een 
defi nitieverschil. In de vraagstelling die gebruikers van informele zorg is voorge-
legd, zijn geen begeleidende taken en administratieve ondersteuning opgenomen, 
in die voor de aanbieders wel. Daarnaast is hulpverleners specifi ek gevraagd naar 
geregelde hulp aan zieken en gehandicapten; bij het ontvangen is niet zo’n beper-
king in de hulpsituatie opgenomen. Een raming waarin rekening is gehouden met 
deze defi nitieverschillen laat echter exact dezelfde trends zien. Uiteraard ligt wel het 
absolute aantal hulpverleners lager. Bij de brede omschrijving van het aanbod ging 
het in 2006 om 1,4 miljoen mensen, bij de smalle omschrijving om bijna 1,1 miljoen.

De verdeling naar leeftijd en geslacht van de aanbieders in de opeenvolgende 
ramingsjaren laat interessante verschuivingen zien. Zo zal het aantal mannelijke 
hulpverleners iets sterker toenemen dan het aantal vrouwelijke. In absolute aantallen 
blijven de verschillen naar geslacht echter groot: in 2020 zullen ongeveer één miljoen 
vrouwen hulp bieden tegen ruim een half miljoen mannen.

De leeftijdsverdeling laat zien dat het aandeel hulpverleners van 75 jaar en ouder 
het sterkst groeit (met 80% tot 2020). Dit is overigens niet omdat deze mensen 
zo vaak helpen, maar het gevolg van een snelle toename in omvang en een sterke 
stijging in opleidingsniveau van de groep. De categorie informele hulpverleners van 
65-74-jarigen groeit het meest spectaculair: van ruim 200.000 personen in 2006 naar 
meer dan 300.000 in 2020.

Tegenover de groei van het aantal oudere hulpverleners staat een daling van het 
aantal hulpverleners tussen de 30 en 45 jaar oud. Deze verschuivingen doen zich 
niet alleen in ons land voor; in Vlaanderen zijn vergelijkbare verschuivingen in de 
deelname aan informele hulp onder jongeren en ouderen waargenomen (Vanbrabant 
en Craenest 2004).

Onder de informele hulpverleners zullen zich in de toekomst dus steeds meer 
ouderen bevinden. De vergrijzing van de groep hulpverleners duidt erop dat de 
gezondheidstoestand onder degenen die hulp geven steeds belangrijker wordt. 
De kans op gezondheidsproblemen neemt immers met de jaren toe. Bovendien zal er 
bij ouderen relatief vaak sprake zijn van hulp aan (chronisch) zieke partners of aan 
zeer oude hulpbehoevende ouders. Uit eerder onderzoek is gebleken, dat mensen 
die hulp bieden aan een persoon die dicht bij hen staan het risico lopen overbelast 
te raken (Timmermans et al. 2001). Dit betekent dat er een groeiende groep oudere 
hulpverleners zal komen die door hun slechtere gezondheid of een hoge belasting 
kwetsbaar is.
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De cijfers over aanbod en gebruik in de informele zorg suggereren dat er ruimte is 
voor een sterker beroep op de informele zorg. De beleidsdoelstelling dat het aanbod 
van hulpverleners niet mag zakken onder het niveau van 2001, lijkt gemakkelijk haal-
baar. Toch staat dat niet vast. Een reden daarvoor is dat de raming van het gebruik 
voorbijgaat aan de onvervulde behoefte aan informele zorg. Uit recent scp-onder-
zoek blijkt dat deze tamelijk omvangrijk is (Schellingerhout 2007). In die behoefte 
wordt niet voorzien omdat er geen aanbod is, bijvoorbeeld omdat familie of vrienden 
niet in de buurt wonen of geen tijd hebben.

Een tweede kanttekening bij de ramingen is dat deze uitgaan van een min of meer 
constante ontwikkeling bij andere hulpleveranciers als particuliere hulp en zorg die 
uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (wmo) wordt gefi nancierd. In het bijzonder de beschikbaarheid van 
deze laatste twee vormen van zorg zou kunnen achterblijven bij wat het ramings-
model vooronderstelt, bijvoorbeeld omdat er een tekort aan personeel ontstaat. 
Bovendien wordt in overheidsbeleid steeds meer nadruk gelegd op de eigen verant-
woordelijkheid van mensen. Als dit vertaald wordt in een dalend aanbod van profes-
sionele hulp, verliest de raming van het gebruik van informele zorg haar geldigheid.

Ten slotte moet opnieuw worden opgemerkt dat een aantal belangrijke determi-
nanten van informele zorg – en dan vooral die van het aanbod – niet in het ramings-
model zijn opgenomen. Hierna wordt op deze determinanten ingegaan.

Deze kanttekeningen betekenen niet dat de uitkomsten van de ramingen terzijde 
kunnen worden geschoven. De betrekkelijk bescheiden groei van zowel gebruik als 
aanbod komt overeen met die van andere ramingen, maar ook met de trend in het 
verleden (Timmermans en Woittiez 2005; De Klerk en De Boer 2005). De voorlopige 
conclusie is dat het gebruik van informele zorg bescheiden groeit en dat er voor de 
gebruikers meer aanbieders beschikbaar komen. Daarbij moet wel worden opge-
merkt dat beleidsaandacht is gewenst voor mensen die vinden dat ze informele zorg 
nodig hebben, maar deze niet kunnen krijgen.

Zorgpotentieel in netwerken van ouderen
Informele zorg vloeit voort uit de persoonlijke relatie tussen mensen. Vragen over de 
toekomst van informele zorg zijn daarom ook vragen over het zorgvermogen van de 
sociale omgeving van degenen die hulp nodig hebben. Het ligt voor de hand om de 
aandacht te richten op het sociale netwerk van ouderen. Ten eerste hebben ouderen 
een veel grotere kans om geconfronteerd te worden met gezondheidsproblemen en 
hebben dus zorg nodig. Ten tweede slinkt het sociale netwerk met het ouder worden, 
omdat leeftijdgenoten wegvallen en daarmee daalt de kans op aanwezigheid van 
aanbieders van hulp. Ten derde zijn er ontwikkelingen die aannemelijk maken dat 
het netwerk van ouderen in de toekomst kleiner zal zijn dan nu. Te denken valt aan 
het afnemende aantal kinderen, het hogere aantal echtscheidingen en de ontkerke-
lijking.
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Hoe het gesteld is met het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen, gemeten aan 
de omvang en de samenstelling van die netwerken, is nagegaan met behulp van het 
lasa-onderzoek. In het hoofdstuk van Broese-van Groenou en Van Tilburg is daar-
van uitgebreid verslag gedaan.

Mensen worden tot het zorgpotentieel van een oudere gerekend als er geregeld contact 
is (minstens één keer per maand) en er hulp en ondersteuning worden geboden (ten 
minste incidenteel). Het zorgpotentieel van 65-95-jarigen bestond in 2001/2002 uit 
3,7 personen. Kinderen hebben een belangrijk aandeel in dit zorgpotentieel (2,0), 
gevolgd door buren (0,6) en overige familie (0,6). Het aantal vrienden en niet-verwan-
ten dat tot het zorgpotentieel kan worden gerekend is gering, respectievelijk 0,2 en 0,3.

In vergelijking met ouderen in 1992 hebben ouderen in 2002 een groter zorg-
potentieel. Jongere ouderen hebben tegenwoordig relatief meer zorgpotentieel bij 
hun buren; de oudste ouderen meer bij hun kinderen en vrienden. De groei van het 
zorgpotentieel duidt erop dat ouderen tegenwoordig betere relaties met hun sociale 
netwerk onderhouden dan voorheen. Vermoedelijk is dit een positief effect van het 
nog steeds stijgende opleidingsniveau van ouderen (Herweijer 2006): meer opleiding 
leidt tot een toename van het aantal relaties met zorgpotentieel.

Het zorgpotentieel in het netwerk is naar verhouding groot bij ouderen die actief 
zijn in een kerkelijke gemeenschap. Deze uitkomst onderstreept het belang van 
de kerk als ontmoetingsplaats voor vrienden en kennissen en de eventueel daaruit 
voortvloeiende onderlinge hulp. Dit komt overigens het sterkst naar voren bij oudere 
katholieken en veel minder bij ouderen die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk 
in Nederland (pkn). De invloed van de kerk op sociale participatie, zoals vrijwil-
ligerswerk, is ook in andere studies aangetoond (Breedveld et al. 2004). De relatie 
tussen kerk en zorgpotentieel leert dat afnemende participatie in kerkelijke gemeen-
schappen in de toekomst voor ouderen zal leiden tot grotere afhankelijkheid van 
andere ontmoetingsplaatsen. Hierbij valt te denken aan contacten met vrijwilligers-
organisaties of buurthuizen.

Eén op de zeven ouderen heeft geen enkele relatie met zorgpotentieel in zijn of haar 
netwerk. Vooral degenen zonder partner of kinderen, de 85-plussers, de lage inko-
mensgroepen en de stedelingen horen tot de risicogroep. Deze risicogroepen zijn 
niet duidelijk zichtbaar en daarom is een actieve benadering nodig om iets aan hun 
zorgpotentieel te veranderen. Preventieve huisbezoeken door bijvoorbeeld oude-
renadviseurs of vrijwilligers zijn een middel daartoe.

De hamvraag is uiteraard in hoeverre het groeiende zorgpotentieel voor ouderen zich 
daadwerkelijk in meer informele zorg zal omzetten. Bij ouderen die in de loop van 
zes jaar functionele beperkingen ontwikkelden, zijn de uitkomsten niet gunstig. Het 
zorgpotentieel van kinderen wordt in sommige gevallen wel omgezet in hulp, maar 
dat van vrienden en buren nauwelijks. Dit wijst erop dat meer aandacht moet worden 
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besteed aan potentiële zorgrelaties in het netwerk van ouderen met gezondheids-
problemen, bijvoorbeeld door te stimuleren dat zorgtaken zo veel mogelijk over de 
potentiële hulpverleners worden verdeeld.

Al met al blijkt het negatieve beeld van een afnemend zorgpotentieel onder ouderen 
onjuist. Er zijn ook geen aanwijzingen dat dit potentieel in de komende decennia 
sterk zal afnemen. Het lijkt wel een probleem om de in potentie beschikbare hulp 
in de praktijk te brengen. Er is bij ouderen meer ruimte voor informele zorg dan er 
feitelijk wordt verleend.

Zorgpotentieel in netwerken van mensen met verstandelijke of psychische beperkingen
Ook van mensen met verstandelijke of psychische beperkingen wordt verwacht dat 
zij hun familie en vrienden inschakelen voor informele zorg. Vaak kan dat echter 
niet, omdat er weinig of geen contact meer is met familieleden. Het zorgpotentieel 
van deze (relatief kleine) groepen was onderwerp van het onderzoek Ervaringen met 
vermaatschappelijking, dat het scp in samenwerking met Avans Hogeschool in 2006 
heeft uitgevoerd (zie hoofdstuk 4).2

Driekwart van de niet in een instelling verblijvende mensen met verstandelijke beper-
kingen woont alleen en kan geen beroep doen op huisgenoten. Mensen met psychi-
sche beperkingen wonen vaker samen met kinderen, partner of ouders.

Ongeveer 80% van de mensen met een verstandelijke of psychische beperking 
krijgt enige vorm van ondersteuning van familie of vrienden, maar de meeste hulp 
wordt gegeven door de persoonlijk begeleider. Familieleden worden doorgaans als 
de belangrijkste personen in het leven gezien, maar soms vervullen vrienden die 
hoofdrol. Deze vriendschappen zijn veelal ontstaan tijdens eerdere opnamen, in de 
woonvorm of de therapiegroep. De kans is derhalve groot dat deze vrienden ook te 
kampen hebben met beperkingen.

Meer dan de helft van de mensen met een verstandelijke beperking (57%) denkt 
dat de familie niet veel taken van de persoonlijk begeleider kan overnemen. Mensen 
met een psychische beperking hebben daar nog minder vertrouwen in: 78% ziet 
familie geen taken van professionele begeleiders overnemen. Kennelijk is bij hen de 
beschikbare informele steun al ruimschoots benut.

Al met al heeft 29% van de mensen met een psychische of verstandelijke beper-
king een goed functionerend netwerk dat voldoende mogelijkheden biedt om 
beperkingen te compenseren. Meer dan de helft (56%) heeft een zorgpotentieel dat 
als ‘redelijk’ getypeerd kan worden; zij wonen samen met huisgenoten of hebben 
familieleden en/of vrienden die hulp kunnen bieden. Bijna één op de zes (16%) 
heeft weinig zorgpotentieel in het sociaal netwerk: ze wonen alleen, worden op dit 
moment niet of nauwelijks ondersteund door vrienden of familie en zien geen moge-
lijkheden om leden uit het sociale netwerk – als die er al zijn – in te schakelen.
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Degenen met een naar verhouding klein zorgpotentieel zijn vaker ouderen en ze 
hebben meestal een persoonlijk begeleider. Dit laatste duidt op een adequate inzet 
van professionele hulp bij mensen die nauwelijks op informele hulp kunnen steunen. 
Het maakt echter ook duidelijk dat het belangrijk is dat de persoonlijk begeleider 
naast het bieden van hulp en begeleiding bij dagelijkse activiteiten, aandacht schenkt 
aan het informele zorgpotentieel van mensen met een beperking. Bij mensen die 
beschikken over een relatief groot of redelijk zorgpotentieel dient de begeleider zich 
te richten op de sociale omgeving die al hulp biedt of bereid is dat te gaan doen.

De relatief grote groep die geen extra beroep kan doen op familie en vrienden is 
kwetsbaar. Ze zijn afhankelijk van de professionele begeleider en daarmee van het 
verzekerde zorgaanbod. Inperking van professionele zorg leidt onmiddellijk tot een 
tekort aan ondersteuning. Het risico daarop kan worden vermeden door mensen te 
helpen hun netwerk uit te breiden en te verstevigen. Helaas blijken persoonlijk bege-
leiders volgens recent onderzoek niet voldoende vertrouwd met dergelijke vormen 
van netwerkontwikkeling. Scholing op dit punt lijkt daarom van groot belang (Van 
Lange-Frunt en Wajon 2007).

Informele zorg en afstand tot familie en vrienden
Uit onderzoek is bekend dat verwanten niet meer zo vaak als vroeger in dezelfde 
plaats wonen (Mulder en Kalmijn 2004). Op het moment dat bij een van hen gezond-
heidsproblemen optreden, is er een grotere kans dat iemand geen familie in de buurt 
heeft of dat de informele zorg op de schouders van één dichtbij wonende persoon 
rust. Deze relaties tussen informele zorg en afstand tussen leden van het sociale 
netwerk zijn aan een nader onderzoek onderworpen.

Ongeveer 60% van de hulpbehoevenden in Nederland heeft één of meer familieleden 
binnen een afstand van vijf kilometer wonen, bij 40% zijn dat twee of meer familie-
leden. Meestal heeft men ook een belangrijke vriend of vriendin in de nabijheid. Bij 
iets meer dan één op de tien wonen alle familieleden verder weg dan veertig kilome-
ter. De sociale netwerken van mensen met een hogere sociaaleconomische status 
blijken veel meer verspreid dan gemiddeld, die van mensen met een lagere status veel 
minder dan gemiddeld. Aangezien het opleidingsniveau van de bevolking nog steeds 
stijgt, gaat dit waarschijnlijk voor steeds meer mensen gelden.

De kans dat iemand informele zorg verleent neemt sterk af met de afstand tussen 
potentiële hulpverlener en hulpbehoevende.3 De invloed van afstand verschilt echter 
naar sociale relatie. De kans dat kinderen hun hulpbehoevende ouders helpen, 
ligt veel lager dan gemiddeld als zij meer dan twintig kilometer afstand van elkaar 
wonen. Bij de hulp van moeders aan hun hulpbehoevende kind ligt die grens pas bij 
veertig kilometer.

Wie het dichtst bij een hulpbehoevend lid van het sociale netwerk woont, springt 
vaker in, al geldt dit niet voor alle relatiecategorieën. Vrienden, broers en zussen 
helpen over het algemeen niet erg veel, wel springen zij iets vaker in als zij het meest 
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nabij wonen. Moeders vervullen een belangrijke rol in de hulpverlening; hun positie 
wordt alleen maar sterker als zij ook nog het dichtst in de buurt wonen.

Uit de ramingen bleek dat hoger opgeleiden vaker informele zorg verlenen. Daar 
werd dan ook verondersteld dat het stijgend opleidingsniveau van de bevolking 
zou leiden tot een toenemend aanbod. Uit deze paragraaf blijkt dat die redenering 
enige nuancering behoeft. Een groeiend aantal middelbaar en hoger opgeleiden 
gaat samen met sterkere geografi sche spreiding van familieleden. Dit belemmert de 
onderlinge steun. De aanbodraming is wat dat betreft iets te optimistisch.

Het verder uit elkaar wonen van leden van sociale netwerken kan betekenen dat de 
zorglast voor een hulpbehoevend netwerklid bij één of enkele personen terechtkomt. 
Een toename van het aantal overbelaste verleners van informele zorg zou daarvan 
het gevolg kunnen zijn. In de praktijk is de dichtst in de buurt wonende persoon lang 
niet altijd degene die (de meeste) hulp biedt. Moeders vormen daarop een belang-
rijke uitzondering; als zij het dichtst bij wonen, geven ze het vaakst informele zorg, 
ook als er zorgalternatieven voor handen zijn. Dit kan voor de moeders een zware 
belasting betekenen. Doordat zij hulp geven vanzelfsprekend vinden, blijven zij vaak 
buiten beeld. In het kader van mantelzorgondersteuning zou preventie zich nadruk-
kelijk op deze categorie moeten richten.

Informele zorg en tijdsbudget
Of leden van het netwerk hulp kunnen verlenen, hangt niet alleen af van hun geo-
grafi sche afstand tot elkaar, maar ook van de hoeveelheid tijd die zij hebben. Veel 
mensen zijn drukbezet doordat ze werk, opleiding, zorg voor de kinderen en het 
huishouden moeten combineren. Dit geldt voor steeds meer mensen en het is dan 
ook niet toevallig dat gevoelens van gejaagdheid vaker voorkomen dan voorheen 
(scp 2004).

Een verdere toename van het aantal mensen dat taken combineert, valt te ver-
wachten. De overheid heeft namelijk als doel de arbeidsparticipatie van vrouwen te 
laten toenemen, ook moeten vrouwen meer uur gaan werken (Portegijs et al. 2006). 
Een vergelijkbaar doel is er voor het oudere deel van de beroepsbevolking: in 2010 
moet 45% van de 55-64-jarigen een betaalde baan hebben. Dit doel lijkt haalbaar, 
want in 2005 lag het percentage al op 40% (Gesthuizen 2006).

Mensen van middelbare leeftijd, jongere ouderen en vrouwen, zijn oververte-
genwoordigd onder de verleners van informele zorg. Het is goed denkbaar dat een 
stijging van de arbeidsparticipatie bij deze mensen de informele zorg verdringt. Dat 
maakt nieuwsgierig naar de relatie tussen betaald werk en informele zorg. Van der 
Meer en Mulder (hoofdstuk 6) onderzochten deze relatie.

Betaald werk en informele zorg (opgevat als intensieve huishoudelijke hulp) gaan 
niet altijd goed samen. Het probleem zit niet zozeer in het aantal gewerkte uren 
– deeltijders geven niet signifi cant meer hulp dan voltijders – maar in het al dan niet 
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hebben van betaald werk. Huisvrouwen en andere niet-werkenden geven meer hulp 
aan hun moeder dan werkenden; gepensioneerden geven meer vriendenhulp. Gepen-
sioneerde mannen geven meer informele hulp dan werkende mannen. Vrouwen die 
betaald werk combineren met de opvoeding en verzorging van jonge kinderen bieden 
minder hulp dan werkende vrouwen zonder jonge kinderen en huisvrouwen met 
jonge kinderen. Hoeveel uur men werkt, maakt daarbij niet uit. Het is goed denkbaar 
dat de combinatie van werk en zorg voor kinderen tot zo’n tijdsdruk leidt, dat een 
andere belangrijke zorgtaak, de hulp aan naasten, erbij inschiet.

De vrees dat de groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen zal leiden tot 
een verminderd zorgaanbod is dus terecht. Vrouwen met kinderen in het huishouden 
en oudere vrouwen vormen precies de categorie waarvoor een groei in arbeidspar-
ticipatie is te verwachten. Bij jongere vrouwen zonder kinderen is die participatie al 
hoog. Ook hier leidt de conclusie tot een kanttekening bij de ramingen. De arbeids-
participatie stijgt namelijk het snelst bij hoger opgeleiden; bij hen zal de arbeidstaak 
de verlening van informele zorg het vaakst belemmeren. Ook dit wijst op een over-
schatting van de aanbodraming. Het scheppen van tijd voor informele hulp door ver-
lofregelingen, kinderopvang en dagopvang van hulpbehoevenden, aspecten die niet 
konden worden meegenomen in deze studie, zou dit effect kunnen neutraliseren. De 
tijdbegroting van mensen die informele zorg bieden, verdient meer beleidsaandacht.

Bereidheid informele zorg te geven en te ontvangen
De laatste jaren appelleert de overheid steeds nadrukkelijker aan de eigen verant-
woordelijkheid van burgers en ze vraagt mensen meer dan voorheen om informele 
hulp te bieden. De achterliggende gedachte lijkt te zijn, dat de hulpbereidheid van 
mensen in de afgelopen decennia is gedaald. Is dit inderdaad het geval en strookt 
de nadruk op informele zorg met de wensen van zorgvragers? Deze vragen worden 
hierna beantwoord; de gegevens zijn ontleend aan een voor dit doel uitgevoerde 
studie (Dykstra en Fokkema, zie hoofdstuk 7).

We beginnen met de vraagkant: zijn de zorgvoorkeuren van mensen in de afgelopen 
twintig jaar veranderd? In 2002 is 65% van de 18-80-jarigen van mening dat de over-
heid geheel of sterk verantwoordelijk is voor de zorg voor ouderen. Dit aandeel was 
in 1983 veel hoger, te weten 90%. Deze dalende trend heeft zich zowel bij ouderen als 
bij jongeren voorgedaan. De afname in de voorkeur voor overheidszorg is overigens 
geen uiting van groeiende gerichtheid op hulp van verwanten, maar van een toege-
nomen behoefte aan zelfstandigheid. De bijbehorende conclusie is dat Nederlanders 
meer dan voorheen zelf willen bepalen hoe ze verzorgd worden.

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking voelt zich verplicht om voor verwan-
ten zorg te dragen. Zo vindt 78% dat je altijd op je familie moet kunnen rekenen en 
dat je er voor elkaar moet zijn in voor- en tegenspoed. Deze gevoelens zijn echter 
minder sterk wanneer sympathie ontbreekt of wanneer het gaat om specifi eke ver-
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plichtingen (zoals het wekelijks op bezoek gaan als je dichtbij woont). Gevoelens van 
verplichting zijn het zwakst wanneer grote offers worden gevraagd (inbreuk op pri-
vacy, arbeid of verlies van inkomen) of wanneer goede alternatieven voorhanden zijn.

Vergelijken we antwoorden op stellingen over het ontvangen en geven van informele 
zorg, dan blijkt dat de bereidheid om verwanten te helpen groter is dan de bereidheid 
deze steun te aanvaarden. Zo is 78% het eens met de stelling ‘de zorg voor hulpbe-
hoevende ouderen is meer een taak voor de overheid dan voor familie’ en ongeveer 
40% vindt dat kinderen hun zieke ouders moeten verzorgen. Ook is één op de tien 
van mening dat bejaarde ouders in huis moeten kunnen wonen bij hun kinderen, 
terwijl slechts 2% aangeeft dat zij met één van hun kinderen samen zouden willen 
wonen. Deze uitkomsten duiden erop dat de vraag of mensen bereid zijn hulp te ont-
vangen van hun verwanten, meer bepalend is dan de vraag of mensen hun familiele-
den hulp willen geven.

Welke groepen voelen zich meer of minder verplicht hun ouders te verzorgen? 
Anders dan vaak wordt gedacht, voelen vrouwen zich niet vaker en sterker verplicht 
dan mannen. Dit is opvallend omdat vrouwen in de praktijk wel vaker informele zorg 
verlenen. Mensen met een betaalde baan zijn niet minder bereid tot verlening van 
informele zorg dan niet-werkenden; ook dit lijkt in strijd met het feit dat mensen die 
niet werken vaker informele zorg verlenen dan mensen die wel werken. Er is overi-
gens een uitzondering op de hiervoor genoemde regel: mannen jonger dan 55 jaar 
met een baan van minstens vier dagen per week zijn veel minder tot hulpverlenen 
bereid. Onduidelijk is hoe dit komt. Mogelijk is het netwerk van deze groep ‘jongere’ 
werkende mannen anders samengesteld, waardoor zij minder vaak in aanraking 
komen met hulpsituaties (De Klerk 2003).

Meestal wordt ook aangenomen dat niet-westerse migranten zich veel sterker 
verplicht voelen om voor hun verwanten te zorgen. Dit blijkt echter alleen het geval 
onder migranten van de eerste generatie. De tweede generatie lijkt wat dit betreft 
veel meer op autochtone Nederlanders. Hoger opgeleiden en mensen met broers of 
zussen hebben minder sterke zorgnormen in vergelijking met laagopgeleiden en 
eenlingen. Wellicht houden degenen die uit grote(re) gezinnen afkomstig zijn reke-
ning met het feit dat de zorg kan worden gedeeld.

Nederlanders voelen zich sterk verplicht om familieleden bij te staan. De bereidheid 
om informele hulp te ontvangen, is echter minder groot. Het is niet uit te sluiten 
dat sociale wenselijkheid het verschil tussen geven en ontvangen bepaalt. Het is wel 
opvallend dat in overheidsbeleid de aandacht vrijwel alleen naar het aanbod uitgaat; 
de vraag of mensen wel hulp van verwanten willen krijgen, wordt veel minder vaak 
gesteld.

De resultaten duiden ook op een overschatting van het aanbod. Volgens de raming 
drijft het stijgende opleidingsniveau het aanbod op, maar hier zien we dat de hulp-
bereidheid het laagst is bij mensen met een hogere opleiding.
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Dilemma’s en suggesties voor beleid
Als we het geheel van resultaten overzien, dringt het beeld van de balans zich her-
haaldelijk op. Ten eerste tussen aantallen hulpgevers en hulpontvangers, een balans 
die in de nabije toekomst in evenwicht blijft. Minder in balans zijn vraag en aanbod: 
er is vraag naar informele zorg waarvoor (kennelijk) geen aanbod is, er is aanbod 
dat niet wordt benut, onder andere omdat hulpbehoevenden de voorkeur geven aan 
professionele steun.

In hoeverre het geven en ontvangen daadwerkelijk in evenwicht blijft, hangt af van de 
tweede balans. Deze wordt gevormd door de uitgangspunten van beleid. Het huidige 
beleid omvat vijf dilemma’s. Het eerste dilemma komt voort uit de doelstellingen ten 
aanzien van arbeidsparticipatie. Deze plannen staan in bepaalde gevallen op gespan-
nen voet met het bieden van informele zorg, bijvoorbeeld bij werkende vrouwen met 
jonge kinderen.

In het tweede dilemma staat de eigen verantwoordelijkheid van mensen versus 
de collectieve verantwoordelijkheid centraal. De hulpbereidheid van de bevolking is 
groot, maar het is de vraag in hoeverre de vervulling van de hulpbehoefte een zaak 
van burgers is dan wel een verantwoordelijkheid van de overheid.

In het derde dilemma gaat het om de waardering van hulpverleners. Verleners 
van intensievere of langdurige informele zorg voelen zich ondergewaardeerd door 
de overheid en een deel levert door het helpen veel welvaart in. Dit roept de vraag op 
naar de aard van de waardering: als informele hulp extra moet worden gewaardeerd, 
gaat het dan om een symbolische en/of een fi nanciële waardering?

Het vierde dilemma vloeit voort uit het idee dat alle burgers, kwetsbaar of niet, 
moeten meedoen aan de samenleving. Toch leidt bijvoorbeeld zelfstandig wonen 
lang niet altijd tot meer maatschappelijke participatie. Het is de vraag waarop 
beleidsmakers zich zouden moeten richten: het vergroten van participatie of het 
verbeteren van de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven.

Het vijfde dilemma heeft betrekking op het draagvlak van de informele zorg. Veel 
mensen zijn bereid hulp te geven, ook al leveren zij daarbij veel in. Bij zorgvragers 
bestaat echter een zekere terughoudendheid om informele zorg te ontvangen. Hier 
rijst de vraag welke wensen gerespecteerd zouden moeten worden: die van de hulp-
ontvanger, die van de mantelzorger(s) of van allebei.

Verschuivingen in beleidskeuzes ten aanzien van deze dilemma’s leiden onherroe-
pelijk tot verstoring in het evenwicht van verlenen en ontvangen van informele zorg.

Een derde balans is die tussen draagkracht en draaglast op het niveau van de indi-
viduele hulprelatie. Veel verleners van informele zorg betalen een hoge prijs voor de 
steun die ze bieden. Die prijs bestaat zowel uit onkosten en tijdverlies als uit fysieke 
en emotionele belasting. In een meerderheid van de gevallen wordt die prijs graag en 
met gemak betaald. Een beetje informele zorg maakt zelfs gelukkig. In een aantal 
gevallen is die prijs te hoog en leidt hij tot fi nanciële problemen, isolement van de 
hulpverlener en aantasting van zijn of haar gezondheid. De gift van de informele 
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zorg is dan offer geworden en deze slechte balans moet een zorg van de overheid en 
maatschappelijke organisaties zijn.

Er zijn nog veel meer balansen in de informele zorg te benoemen. Beleid met betrek-
king tot de informele zorg heeft daarom iets weg van jongleren: er zijn vele bordjes 
die tegelijkertijd in de lucht moeten worden gehouden. Daarmee is ook duidelijk dat 
er grenzen zijn aan de informele zorg.
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Noten

1 Er is uitgegaan van de volgende defi nitie van het geven van informele zorg: geregeld (niet 
beroepsmatig, kosteloos) hulp geven aan mensen (familieleden, kennissen of buren) die 
ziek of gehandicapt zijn. Het betreft vooral huishoudelijke hulp, persoonlijke verzor-
ging en begeleiding, en hulp aan in- en uitwonende personen. Voor het ontvangen van 
informele hulp werd in de vraagstelling van het onderzoek een onderscheid gemaakt 
tussen huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. De omschrijving van huishou-
delijke hulp was: ‘Kreeg uw huishouden de afgelopen 12 maanden vanwege gezond-
heidsproblemen hulp in het huishouden, zoals bij het schoonhouden van het huis, de 
was, de boodschappen of het verzorgen van de warme maaltijd? Wij bedoelen geen hulp 
bij persoonlijke verzorging of verpleging en geen eenmalige hulp.’ De omschrijving van 
persoonlijke verzorging was opgenomen in de vraag: ‘Kreeg iemand in uw huishouden 
de afgelopen 12 maanden hulp bij persoonlijke verzorging? Voorbeelden hiervan zijn 
douchen, aankleden, toiletgebruik, aantrekken van steunkousen. Wij bedoelen geen 
kraamhulp of verpleegkundige hulp of hulp tijdens een ziekenhuisopname en geen een-
malige hulp.’

2 Er zijn in Nederland zo’n 50.000 à 60.000 mensen met een lichte verstandelijke beper-
king, circa 250.000 zwakbegaafden (Woittiez en Ras 2006) en ongeveer 47.000 mensen 
met een langdurige psychiatrische beperking (Michon en Kroon 2002). Het betreft 
meestal mensen die niet in een instelling wonen maar (begeleid) zelfstandig. Opgemerkt 
moet worden dat de onderscheiden groepen niet precies in deze verhouding in het onder-
zoek aanwezig zijn. Onder de respondenten zijn minder zwakbegaafden en meer mensen 
met een lichte verstandelijke beperking dan op grond van deze cijfers zou kunnen 
worden verwacht.

3 Hierbij gaat het om huishoudelijke hulp die verschillende keren in de drie maanden voor-
afgaand aan het interview hulp door de hulpbehoevende is ontvangen.
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1 Informele zorg nu en in de toekomst

Alice de Boer (scp)

1.1 Vraagstelling

In overheidsdocumenten komt geregeld de kwestie aan de orde of het toekomstige 
aanbod van informele zorg de vraag ernaar heeft bijgehouden. De verwachting is dat 
de vergrijzing van de bevolking gepaard gaat met een sterke stijging van de zorg-
vraag, die bovendien complex van aard zal zijn. Tevens denkt men dat het aanbod 
van informele zorg door maatschappelijke ontwikkelingen onder druk zal komen te 
staan. Daarbij wordt met name gedacht aan de toenemende arbeidsparticipatie van 
vrouwen, aan veranderingen in de gezinssamenstelling (meer echtscheidingen en 
minder kinderen per gezin) en de groeiende geografi sche mobiliteit die maakt dat 
familieleden steeds verder uit elkaar wonen (De Boer 2005). De overheid wil echter 
dat in de toekomst veel meer onderlinge steun binnen sociale netwerken wordt 
verleend, onder andere vanwege de kosten van de gesubsidieerde ondersteuning 
(tk 2003/2004).

De te verwachten spanning tussen vraag en aanbod in de informele zorg vormde 
voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) de aanleiding om 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) te vragen een toekomstverkenning uit te 
voeren. Het verzoek was de ontwikkelingen in het aanbod en gebruik van informele 
zorg tot het jaar 2020 in kaart te brengen en aan te geven welke mogelijkheden er 
zijn (en wat noodzakelijk is) voor een op de toekomst gericht beleid (vws 2006a). Dat 
heeft geleid tot twee centrale onderzoeksvragen:

1 Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen in het aanbod van informele zorg en hoe verhouden 
deze zich tot het gebruik ervan?

2 Welke mogelijkheden zijn er om door middel van overheidsbeleid te anticiperen op toekomstige 
knelpunten in de informele zorg?

Hoewel men vaak spreekt van een spanning tussen vraag en aanbod, laat de vraag-
stelling zien dat hier niet de ‘vraag’, maar het ‘gebruik’ zal worden besproken. Dit 
houdt verband met de beschikbaarheid van cijfers: over het gebruik van informele 
zorg is veel bekend, over de vraag ernaar niet. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt 
de aanpak van deze verkenning behandeld. Hoofdstuk 2 bevat ramingen van aanbod 
en gebruiken. De hoofdstukken 3 tot en met 7 behandelen verschillende determi-
nanten van informele zorg. In hoofdstuk 8 worden dilemma’s en suggesties voor 
beleid gegeven.
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1.2 Determinanten van informele zorg

Voor beantwoording van de eerste onderzoeksvraag is gekeken naar een zoge-
noemde micromodelbevolking. Deze laat in de eerste plaats de relatie zien tussen 
gebruik en aanbod van informele zorg en de kenmerken van dat gebruik, de determi-
nanten (zie hoofdstuk 2). Daarnaast kan met dit model de bevolkingssamenstelling 
tot 2020 worden ingeschat. Een belangrijke vooronderstelling bij de ramingen is dat 
aanbod en gebruik van (informele) zorg uitsluitend veranderen door veranderingen 
in de determinanten. Anders gezegd, veranderingen in de samenstelling van de 
bevolking bepalen het gebruik en aanbod van informele zorg. Als bijvoorbeeld het 
opleidingsniveau een sterk positief effect heeft op het verlenen van informele zorg en 
het opleidingsniveau van de bevolking neemt toe, dan zal ook het aantal informele 
helpers toenemen. Tabel 1.1 toont een overzicht van de determinanten.

Tabel 1.1
Determinanten van informele zorg en de in het verklaringsmodel onderscheiden determinanten

determinanten van het ontvangen determinanten van het geven determinant in het rekenmodel

beperkingen (chronische) aandoeningen

leeftijd leeftijd leeftijd

geslacht geslacht geslacht

opleidingsniveau opleidingsniveau

alleenstaand of niet alleenstaand of niet alleenstaand of niet

houding t.o.v. informele zorg houding t.o.v. informele zorg

samenstelling netwerk/sociale 
afstand

samenstelling netwerk/sociale 
afstand

reisafstand reisafstand

arbeidsdeelname

In een micromodelbevolking kunnen lang niet alle determinanten van informele 
zorg worden opgenomen. Aan vier determinanten die buiten het model vielen, wordt 
in deze verkenning aandacht besteed. De eerste determinant betreft de samen-
stelling van het netwerk en de sociale afstand. Uit literatuuronderzoek blijkt dat 
sommige groepen mensen een beperkt en daardoor kwetsbaar netwerk hebben 
(Hortulanus et al. 2003). Dat geldt in het bijzonder voor ouderen en mensen met 
verstandelijke of psychische beperkingen. Toch is over de ‘reikwijdte’ van sociale 
netwerken bij kwetsbare groepen weinig bekend. Zo is niet duidelijk hoe groot het 
zorgpotentieel is, of een extra beroep kan worden gedaan op familieleden en in hoe-
verre vrienden kunnen worden ingeschakeld bij de hulpverlening.
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Een tweede determinant die apart aandacht verdient is de reisafstand tussen hulp-
behoevende en potentiële gevers. Dit heeft een belangrijk effect op informele zorg: 
naarmate de afstand groter is, zijn er minder vaak hulprelaties (De Boer et al. 2005). 
Wordt er eenmaal hulp geboden, dan maakt de afstand niet veel meer uit; men komt 
weliswaar minder vaak helpen, maar blijft langer (Schellingerhout 2005). Toch is 
de invloed die geografi sche afstand heeft op hulp binnen sociale netwerken nog 
niet voldoende in kaart gebracht. Zo is bijvoorbeeld niet bekend of de dichtbij een 
hulpbehoevende wonende persoon in het sociale netwerk vaker inspringt dan andere 
personen.

De arbeidsdeelname is de derde determinant die we zullen bespreken. Vaak wordt 
verondersteld dat werken onderlinge hulp belemmert en dat geldt dan voornamelijk 
voor vrouwen. Er zijn inderdaad signalen dat hulp door iemand met een betaalde 
baan minder intensief en langdurig plaatsvindt (Schellingerhout 2003a), maar de 
resultaten uit studies op dit terrein wijzen niet altijd in dezelfde richting. Bovendien 
is het opvallend dat de aandacht vooral is uitgegaan naar de relatie tussen betaalde 
arbeid en informele zorg en dat andere verplichtingen van mensen grotendeels 
buiten beschouwing zijn gelaten. Er was daardoor beperkt zicht op de relatie tussen 
het tijdsbudget van mensen (werk, huishouden en gezin) en hun aanbod aan infor-
mele zorg.

Tot slot is de houding ten opzichte van het geven of ontvangen van informele hulp 
van belang. Vaak wordt aangenomen dat de bereidheid om hulp te geven afneemt. 
Uit onderzoek blijkt echter dat dit niet het geval is: het aandeel volwassenen dat 
informele hulp biedt, is in de afgelopen vijftien jaar ongeveer gelijk gebleven (De 
Klerk en De Boer 2005). Een overgrote meerderheid vindt hulpverlenen vanzelfspre-
kend. Hulpbehoevende personen denken daar vaak anders over. Een grote min-
derheid van 40% vindt de informele zorg bezwaarlijk of heeft moeite om hulp van 
een naaste te aanvaarden (Calsbeek 2004). Buiten deze algemene opvattingen is er 
relatief weinig bekend over hoe mensen denken over informele zorg en nog minder 
over hoe gebruikers en aanbieders daar tegenaan kijken. Onduidelijk is bijvoorbeeld 
hoe opvattingen over de informele zorg de laatste decennia zijn veranderd en welke 
bevolkingsgroepen meer of minder bereid zijn onderlinge steun te geven of te ont-
vangen.

Broese-van Groenou en Van Tilburg (zie hoofdstuk 3) onderzochten het zorgpotenti-
eel van ouderen en Van Weert onderzocht met collega’s dat van mensen met verstan-
delijke of psychische beperkingen (zie hoofdstuk 4). De relatie tussen informele zorg 
en respectievelijk reisafstand en arbeidsmarktpositie is door Van der Meer en Mulder 
(hoofdstuk 5 en 6) aan een beschouwing onderworpen. Dykstra en Fokkema (zie 
hoofdstuk 7) hebben het thema zorgnormen uitgewerkt. Deze studies kunnen de 
uitkomsten van de ramingen nuanceren geven mogelijke of gewenste beleidsmaat-
regelen voor de informele zorg aan. Ze bieden daarmee een gedeeltelijk antwoord op 
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de tweede onderzoeksvraag. Meer antwoord op die vraag is gezocht in een speciaal 
voor dit doel gehouden expertmeeting met deskundigen op het gebied van mantel-
zorgondersteuning en (lokaal) mantelzorgbeleid.

1.3 Wat is informele zorg?

Informele zorg wordt vaak omschreven als de zorg die aan een hulpbehoevende 
wordt gegeven door een of meer leden uit zijn of haar directe omgeving, waarbij de 
zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en niet wordt verleend in 
het kader van een hulpverlenend beroep of vanuit georganiseerd vrijwilligerswerk 
(Kwekkeboom 1990).

Uit eerder onderzoek blijkt evenwel dat informele zorg binnen deze defi nitie op 
verschillende manieren kan worden uitgelegd (De Boer 2005). In de deelstudies van 
deze verkenning verschilt de omschrijving van informele zorg per databestand (zie 
tabel 1.2). In bijna alle gevallen blijkt beroepsmatige hulp en hulp door vrijwilligers 
in de defi nities niet geheel uitgesloten. Wat de hulp betreft verschillen de databron-
nen in de breedte (meer dan huishoudelijke hulp of niet) en in de duur ervan (gere-
geld of incidenteel). Hulp aan gezinsleden is vaak uitgesloten, soms is alleen naar 
de steun aan bejaarde ouders gekeken. Deze verschillen maken het lastig om de 
uitkomsten van de deelstudies precies te vergelijken; volstaan moet worden met ze 
op de hand te wegen.

Tabel 1.2
Enkele kenmerken van de gebruikte databestanden en de operationalisering van informele zorg

AVO/OIIa LASAb VZc NKPSd

informele zorg

selectie hulpbehoevendheid + + + –

ook hulp aan gezinsleden + – – –

selectie geregelde hulp + + – +

meer dan huishoudelijke hulp + + + –

niet beroepsmatig + – – –

geen vrijwilligerswerk – – – –

selectie respondenten

alleen ouder-kind – + – –

alleen uitwonend – + + +

leeftijd ≥ 30 jaar 65-85-jarigen 18-79-jarigen 18-79-jarigen

a Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (AVO 2003) en onderzoek Ouderen in instellingen (OII 2004).
b Longitudinal Aging Study Amsterdam (2002/2003).
c Vermaatschappelijking Zorg (2006).
d Netherlands Kinship Panel Study (2004).
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2 Ramingen informele zorg

Joost Timmermans en Klarita Sadiraj (scp)*1

2.1 Aanpak

Aanbod en gebruik in de informele zorg zijn de afgelopen tien jaar ongeveer con-
stant gebleven (De Klerk en De Boer 2005). Een van de hoofdvragen in deze toe-
komstverkenning is of dit de komende vijftien jaar ook het geval zal zijn. Daarover 
zijn twijfels, omdat de gelegenheid om elkaar te helpen afneemt. Mensen werken 
vaker dan vroeger, familieleden wonen verder van elkaar af, het traditionele buurt- 
en dorpsleven is goeddeels verdwenen en gezinnen worden kleiner. De verwachting 
is dat de gelegenheid tot onderling hulpbetoon in de toekomst verder afneemt, 
waardoor ook de informele zorg in omvang zal afnemen. Daartegenover staat de 
verwachting dat het toenemend aantal ouderen in Nederland zal leiden tot een sterk 
groeiende vraag naar informele zorg. Deze verwachte spanning tussen vraag en 
aanbod is de aanleiding geweest ramingen te maken van aanbod en gebruik van 
informele zorg. In dit hoofdstuk worden deze ramingen toegelicht, gepresenteerd en 
van commentaar voorzien.

De ramingen zijn gebaseerd op de micromodelbevolking die het scp in 2006 ontwik-
kelde (Jonker et al. 2007). Aan de samenstelling van deze modelbevolking liggen 
twee bevolkingsonderzoeken ten grondslag: een onderzoek onder leden van ruim 
6000 zelfstandig wonende mensen (Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek) 
en een onderzoek onder ongeveer 1000 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen 
(Onderzoek ouderen in instellingen). De combinatie van die twee bevolkingson-
derzoeken is gewogen met de verwachte ontwikkelingen in een aantal bevolkings-
kenmerken. Het betreft de kenmerken leeftijd, geslacht, samenstelling van het 
huishouden, opleidingsniveau en (chronische) aandoeningen. Op deze wijze geeft 
het gewogen databestand, de micromodelbevolking, de toekomstige samenstelling 
van de bevolking weer naar de genoemde kenmerken.

De hiervoor genoemde bevolkingskenmerken zijn zogenoemde determinanten van 
het gebruik van en het aanbod aan informele zorg. Dit betekent dat kenmerken als 
leeftijd en geslacht gebruik en aanbod voor een deel bepalen. Door het gebruik van 
en het aanbod aan informele zorg te koppelen aan de micromodelbevolking waarin 

* Met medewerking van Alice de Boer, Isolde Woittiez en Michiel Ras.
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de trends zijn verwerkt, veranderen gebruik en aanbod mee. Zo ontstaat een schat-
ting van gebruik en aanbod in de komende vijftien jaar.

Achter de ramingen schuilt dus de gedachte dat verandering in het gebruik van en 
aanbod aan zorg wordt bepaald door veranderingen in de determinanten. Gebruik 
en aanbod worden in dat geval bepaald door een veranderde samenstelling van de 
bevolking naar kenmerken als hiervoor genoemd.

De micromodelbevolking bevat overigens alleen de bevolking van 30 jaar en 
ouder, want voor de jongere bevolking vallen geen goede trendschattingen te maken. 
Zo zitten bijvoorbeeld de 25-jarigen van 2020 nu nog maar net op de basisschool; 
welk opleidingsniveau zij in 2020 zullen hebben bereikt valt niet aan te geven.

Gebruik en aanbod zijn los van elkaar en op verschillende manieren gemeten. Het 
verlenen van hulp heeft alleen betrekking op zieken en gehandicapten, maar omvat 
naast vormen van verzorging ook begeleiding en hulp bij de administratie. Het 
gebruik heeft betrekking op een bredere groep mensen met gezondheidsproblemen, 
maar omvat alleen de huishoudelijke en persoonlijke verzorging plus de verpleging.

De determinanten van gebruik en aanbod staan kort beschreven in paragraaf 2.2, 
de trends in een aantal determinanten daarvan in paragraaf 2.3 en de ramingen in 
paragraaf 2.4. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing.

2.2 Determinanten van gebruik en aanbod

De micromodelbevolking laat de samenstelling van de bevolking langs een aantal 
lijnen veranderen. In hoeverre deze lijnen, de bevolkingskenmerken, gebruik van en 
aanbod aan informele zorg bepalen, is onderwerp van deze paragraaf. Eerst wordt de 
invloed weergegeven van deze kenmerken op gebruik en aanbod, daarna worden de 
uitkomsten vergeleken met de literatuur over determinanten van informele zorg. Een 
beschrijving van die literatuur is te vinden in bijlage A.1 en A.2 (te vinden via internet 
op www.scp.nl/toekomstverkenninginformelezorg).

Tabel 2.1 bevat de uitkomsten van een multivariate analyse, waarin de afzonderlijke 
effecten op gebruik en aanbod van de bevolkingskenmerken in de micromodelbevol-
king zijn weergegeven. De cijfers zijn odds ratio’s; ze geven de kans weer dat perso-
nen die tot een bepaalde bevolkingsgroep horen signifi cant vaker (ratio groter dan 1) 
of minder vaak (ratio kleiner dan 1) informele zorg ontvangen of geven.

Vrouwen verlenen vaker informele hulp dan mannen, samenwonende personen vaker 
dan alleenstaande en mensen jonger dan 75 jaar vaker dan degenen die ouder zijn. 
Het laagst opgeleide deel van bevolking biedt minder informele zorg dan andere. Er 
zijn ook enkele signifi cante verschillen bij twee (chronische) aandoeningen, maar 
deze zijn lastig te interpreteren; daarop wordt later ingegaan.
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Tabel 2.1
Determinanten van het ontvangen en verlenen van informele zorg en determinanten in het 
ramingsmodel, 2003 (in odds ratio’s en signifi canties)

informele zorg geven informele zorg ontvangen

ziekten van de ademhalingswegen  1,36   **  1,15

kanker  0,81  1,89   **

hartziekten  0,87  1,5   **

ziekten van de spijsvertering  0,97  1,29

diabetes  0,95  1,41   *

ziekten van het bewegingsapparaat  1,05  1,89   **

neurologische aandoeningen  1,26   **  0,98

urogenitale aandoeningen  1  0,56   *

huidaandoeningen  1,14  1,13

psychische aandoeningen  1,15  0,72

gevolgen van een ongeval  0,8  1,65   *

overige aandoeningen  1,06  1,96   **

  

samenwonend (ref.)  1,00  1,00

alleenstaand, weduwstaat  0,61   **  1,59   *

overig alleenstaand  0,7   **  1,48   *

  

man (ref.)  1,00  1,00

vrouw  2,11   **  1,48   **

  

30-44 jaar  2,02   **  1,64   *

45-54 jaar  3,82   **  1

55-64 jaar  4,34   **  0,8

65-74 jaar  3,75   **  1,13

≥ 75 jaar (ref.)  1,00  1,00 

  

lager onderwijs (ref.)  1,00  1,00

lager uitgebreid  1,46   **  1

middelbaar  1,67   **  1,01

hoger  1,61   **  0,77

n = 10.621  10.621  10.621

pseudo R2 (in %)  6,2  5 

**, * Respectievelijk 1% en 5% niveau van signifi cantie.

Bron: SCP (AVO’03; OII’04)
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Zoals in de inleiding opgemerkt, is de defi nitie van het geven van informele zorg vrij 
breed: het omvat ook allerlei vormen van begeleiding. Daarom is ook een analyse 
uitgevoerd op een smaller aanbod dat alleen bestaat uit huishoudelijke en persoon-
lijke verzorging. De uitkomsten daarvan zijn niet wezenlijk anders dan de cijfers in 
tabel 2.1 die op de bredere defi nitie zijn gebaseerd (zie bijlage A.3).

Het opleidingsniveau heeft geen invloed op het gebruik van informele zorg. Vrouwen 
en alleenstaanden ontvangen vaker zulke hulp en dat geldt ook voor degenen die 
lijden aan zes van de twaalf onderscheiden aandoeningen. Niet verrassend vallen 
daaronder sterk invaliderende aandoeningen als hartziekten, aandoeningen van 
het bewegingsapparaat en de gevolgen van een ongeval. Ouderen blijken niet vaker 
ontvangers van informele zorg dan mensen van middelbare leeftijd. Het is juist de 
jongste leeftijdsgroep van 30-44 jaar die signifi cant vaker door familie of vrienden 
wordt geholpen.

De verklaarde variantie van de modellen is (met 5% en 6%) erg laag en dat betekent 
dat veel verklarende factoren in het model ontbreken. Eén daarvan is de aanwezig-
heid van lichamelijke beperkingen. Mensen krijgen immers hulp, omdat ze als 
gevolg van zulke beperkingen moeite hebben met allerlei dagelijkse activiteiten. 
Wie zelf zulke beperkingen heeft zal een ander niet van dienst kunnen zijn. Wat 
het gebruik betreft, wordt het belang van lichamelijke beperkingen in de literatuur 
bevestigd (zie bijlage A.1), andere gezondheidskenmerken doen er veel minder toe.

Uit een aanvullende analyse, waarin aan de determinanten die in tabel 2.1 staan 
genoemd de ernst van fysieke beperkingen is toegevoegd, blijkt een zeer sterk effect 
van deze gezondheidsproblemen (zie bijlage A.4). Zoals verwacht mocht worden, 
is de kans dat men informele zorg ontvangt vele malen groter als er sprake is van 
matige tot ernstige lichamelijke beperkingen. Uit de aanvullende analyse blijkt dat 
ook de kans dat men helpt veel kleiner is naarmate de lichamelijke beperkingen 
ernstiger zijn. De odds ratio voor de groep met de ernstigste beperkingen bedraagt 
bijvoorbeeld slechts 0,05. De verklaarde variantie verbetert echter maar weinig door 
de toevoeging (7% en 8%).

De gevonden verschillen naar persoonskenmerken als leeftijd en geslacht zijn groten-
deels in overeenstemming met de literatuur. Vrouwen geven vaker hulp, relatief jonge 
mensen hebben een grotere kans hulp te krijgen en degenen van middelbare leeftijd 
geven die hulp vaker (zie bijlage A.1 en A.2). Volgens het hier gebruikte onderzoek 
krijgen vrouwen vaker hulp, maar ander onderzoek liet het omgekeerde zien.

Dat jongere volwassenen meer kans maken informele hulp te krijgen is opvallend. 
Men zou eerder verwachten dat oude ouderen oververtegenwoordigd zijn; zij vormen 
als groep namelijk wel meer dan de helft van de ontvangers. De verklaring ligt wel-
licht in het feit dat jongere volwassenen met beperkingen minder kans hebben uit 
de awbz gefi nancierde thuiszorg te ontvangen, ook als ze daaraan behoefte hebben 
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(De Klerk en Schellingerhout 2006). De verklaring kan ook gezocht worden in de 
aard van het netwerk. Zo zullen jongere volwassenen hun beide ouders nog hebben; 
bovendien zijn deze ouders waarschijnlijk relatief gezond, waardoor ze hun kinde-
ren bij ziekte kunnen verzorgen. Bij ouderen is deze hulpbron vaak al weggevallen. 
Ook zullen zij mogelijk meer naaste familieleden hebben die ook jong en valide zijn 
(bv. broers of zussen) en daardoor gemakkelijker hulp kunnen geven dan ouderen 
(Broese van Groenou 2005).

Ook waar het de hulpbronnen betreft, zijn de cijfers in tabel 2.1 in overeenstemming 
met de literatuur. Het opleidingsniveau blijkt in geen enkel onderzoek van invloed op 
de ontvangst van hulp. Dat hoger opgeleiden vaker hulp geven wordt elders beves-
tigd. Alleenstaanden zijn volgens de meeste van de geraadpleegde onderzoeken 
oververtegenwoordigd onder de ontvangers van informele zorg.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de variabelen in de micromodelbevolking 
inderdaad determinanten van geven en ontvangen van informele zorg zijn. Dat bete-
kent niet dat alle belangrijke determinanten daarin zijn opgenomen; de lage verklaarde 
variantie wees daar al op. Naast de lichamelijke beperkingen, een determinant die 
het meest wordt gemist, leert de literatuur dat er nog een aantal factoren van invloed 
ontbreekt. Dat zijn enkele persoonskenmerken, maar vooral zogenoemde situationele 
kenmerken die de mogelijkheid bepalen om informele zorg te geven of te ontvangen.

Tot de persoonskenmerken kan men bijvoorbeeld de geneigdheid rekenen om 
mensen binnen het eigen sociale netwerk te helpen. Naarmate mensen meer tot 
onderlinge hulp geneigd zijn, helpen ze elkaar ook vaker. Ook het herkomstland van 
allochtone groepen lijkt een factor van belang, hoewel hiernaar nog maar weinig 
kwantitatief onderzoek is gedaan. Onder inwoners van Turkse en Marokkaanse 
herkomst wordt in elk geval veel meer informele zorg uitgewisseld dan onder de 
autochtone bevolking en groepen als Surinamers en Antillianen.

Bij de zogenoemde situationele kenmerken moet in de eerste plaats gedacht worden 
aan omvang en samenstelling van het sociale netwerk. In de tweede plaats is de 
gelegenheid, die bepaald wordt door fysieke afstand en tijdsbesteding van potentiële 
helpers, vaak als bepalende factor genoemd.

Over een onderdeel ervan, de samenstelling van het huishouden, is al gesproken. 
Over het algemeen blijkt dat vaker hulp wordt verleend naarmate de sociale afstand 
tot de hulpbehoevende geringer is. Huisgenoten worden altijd gesteund, elders 
wonende ouders in een overgrote meerheid van de gevallen, maar familie in de 
tweede graad minder dan vrienden. De omvang van het sociale netwerk lijkt er niet 
toe te doen, maar wel de samenstelling: als ouderen bijvoorbeeld dochters hebben, 
ontvangen ze vaker informele zorg dan wanneer ze alleen zonen hebben.

Naast de sociale afstand blijkt de geografi sche afstand van betekenis: het hulp-
contact daalt naarmate mensen verder van elkaar af wonen, al wordt dat bij nauwe 
verwanten gecompenseerd door per hulpcontact veel langer te blijven.
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Tijd is de laatste factor die hier wordt besproken. Werken en helpen, soms nog 
gecombineerd met de zorg voor kinderen, lijkt niet altijd verenigbaar. Toch blijkt 
de invloed in de praktijk wat onduidelijk. In sommige onderzoeken wordt wel een 
negatief verband tussen werken en helpen gevonden, maar in andere niet. In één 
studie is een effect gevonden van de aanwezigheid van jonge kinderen in het gezin 
van potentiële verleners van informele zorg (zie bijlage A.2).

Het overzicht hiervoor maakt duidelijk dat het model dat voor de ramingen wordt 
gebruikt niet alle determinanten bevat. Daarom is er een aantal aanvullende stu-
dies uitgevoerd. Daarvan wordt in de hoofdstukken hierna verslag gedaan. In de 
beschouwing (§ 2.5) komen we hierop terug.

2.3 Trends in determinanten

Als de veranderende samenstelling van de bevolking de uitkomsten van de ramingen 
bepaalt, moet worden vastgesteld welke autonome trends zich in die samenstelling 
voordoen. Met het begrip autonoom is hier bedoeld dat de vastgestelde trend niet 
mag zijn veroorzaakt door die in andere determinanten. Zo wordt het vóórkomen van 
chronische ziekten sterk bepaald door het aandeel ouderen in de bevolking en het 
opleidingsniveau. De trendschattingen zijn hiervoor gecorrigeerd. Wat resteert aan 
trend is autonoom.1

Hierna volgt een beknopte beschrijving van de trends die de uitkomsten van het 
ramingmodel bepalen.

Demografi e
Een van de krachten achter veranderingen in het aanbod en het gebruik van infor-
mele zorg is de bevolkingsomvang. Voor het aanbod moet vooral worden gekeken 
naar de 45-64-jarigen; zij vormen een derde van de bevolking, maar de helft van de 
verleners van informele hulp. In fi guur 2.1 staat de trend in de bevolkingsopbouw 
voor een aantal leeftijdsgroepen weergegeven.

Het aantal Nederlanders van 30 jaar en ouder neemt in de periode 2006 tot 2020 naar 
verwachting met 5% toe, het aantal 65-plussers met 44% cbs (StatLine). Dit bevestigt 
het bekende feit dat ouderen een steeds groter deel van de bevolking gaan vormen. 
Opvallend aan de ontwikkeling binnen oudere leeftijdsgroepen is dat de hoogbe-
jaarde bevolking (80 jaar en ouder) minder snel in omvang toeneemt (22%) dan de 
totale oudere bevolking. Dit betekent dat de zogenoemde dubbele vergrijzing van 
de afgelopen decennia, waarin het aantal oude ouderen veel sneller toenam dan de 
totale oudere bevolking, voorlopig voorbij is.

Het aandeel van de groep die oververtegenwoordigd is onder de aanbieders, de 
45-65-jarigen, neemt tot 2010 nog toe en blijft daarna stabiel. De groep die meer kans 
heeft informele zorg te ontvangen, 30-44-jarigen, neemt tot 2020 met ongeveer een 
half miljoen in omvang af; hun aandeel in de bevolking daalt logischerwijs nog sneller.



34 Ramingen informele zorg

Figuur 2.1
Samenstelling van de bevolking naar leeftijdsklasse, 2006-2020 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking
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In het verleden nam het aandeel alleenstaanden in de bevolking voortdurend toe, 
ook onder ouderen. Uit fi guur 2.2 blijkt dat de komende decennia nog sprake is van 
een bescheiden toename (van 21% in 2006 naar 25% in 2020). Deze aanwas komt 
voor rekening van de niet-oudere bevolking, want onder ouderen neemt het aandeel 
alleenstaanden juist licht af (van 39% in 2006 naar 36% in 2020).

Figuur 2.2
Verdeling van de bevolking van 30 respectievelijk 65 jaar en ouder naar 
huishoudensamenstelling, 2006-2020 (in procenten)

Bron: CBS (StatLine) SCP-bewerking
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Alleenstaanden zijn in toenemende mate personen die nooit hebben samengewoond 
of na hun scheiding alleen zijn gebleven. Het aandeel van verweduwde personen 
blijft namelijk constant op ruim 7%; onder de oudere bevolking neemt dat aandeel af 
van 29% in 2006 naar 22% in 2020.

De ontwikkeling in samenstelling van het huishouden is de resultante van twee 
trends. De eerste is dat steeds minder mensen gaan samenwonen met een vaste 
partner. De tweede is dat het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrou-
wen afneemt, waardoor vrouwen minder levensjaren alleen blijven na het verlies van 
hun partner. Het ligt voor de hand dat door de laatstgenoemde ontwikkeling ook de 
numerieke verhouding tussen mannen en vrouwen, die vooral in de oudere leeftijds-
klassen nogal scheef is, verandert. Naar verwachting daalt het aantal oudere vrou-
wen per 100 oudere mannen tussen 2006 en 2020 van 124 naar 119.

Gezondheidsproblemen
Aan het begin van deze paragraaf is al opgemerkt dat er geen bruikbare tijdreeksen van 
autonome trends in beperkingen zijn. Het rivm heeft ten behoeve van (onder andere) 
dit onderzoek autonome trends in de prevalentie van aandoeningen tot 2020 berekend. 
Bij zes aandoeningen bleek van zulke autonome veranderingen sprake (fi guur 2.3).

In één geval, ziekten van de ademhalingswegen, betreft het een daling (van 7%), 
in de andere gevallen een stijging. De grootste toename (35%) doet zich voor in de 
prevalentie van diabetes, de overige stijgingen liggen tussen de 4% en de 10%. Bij vier 
aandoeningen verandert de prevalentie niet signifi cant. Het betreft ziekten van de 
spijsverteringsorganen, huidaandoeningen, psychische stoornissen en aandoenin-
gen als gevolg van een ongeval.

Figuur 2.3
Autonome trends in de prevalentie van chronische aandoeningen onder personen van 30 jaar en 
ouder, 2006-2020 (in procenten)

Bron: Jonker et al. (2007)
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Opleidingsniveau
De Nederlandse bevolking is gemiddeld genomen steeds beter opgeleid en die trend 
zet de komende twintig jaar door. Als gevolg daarvan neemt het aandeel personen 
dat hooguit lager onderwijs heeft genoten af van 14% in 2006 naar 8% in 2020. Die 
halvering doet zich ook onder de gemiddeld veel lager opgeleide ouderen voor. Onder 
hen vormen degenen met alleen lager onderwijs nu nog 28% van de bevolking, in 
2020 zal dat naar verwachting nog maar 14% zijn (zie fi guur 2.4).2

Figuur 2.4
Verdeling van de bevolking van 30 respectievelijk 65 jaar en ouder naar opleidingsniveau, 2006-
2020 (in procenten)

Bron: Herweijer (2006)
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Het bevolkingsdeel dat ten minste middelbaar onderwijs heeft voltooid zal nog fl ink 
toenemen van 53% in 2006 tot 59% in 2020. Onder ouderen gaat dat nog sneller: had 
in 2006 33% van hen middelbaar onderwijs of hoger voltooid, in 2020 zal dit aandeel 
zijn opgelopen tot 46%.

Richtingen van determinanten en trends
De ramingen die in de volgende paragraaf worden gepresenteerd, zijn de resultante 
van de richting van de determinant en die van de trends (zie tabel 2.2). In enkele 
gevallen compenseren die elkaar, zodat het effect vermindert. Zo geven alleenstaan-
den die hun partner hebben verloren minder informele zorg en ontvangen ze deze 
meer dan anderen. Hun aandeel in de bevolking neemt echter af en dat neutraliseert 
als het ware het effect van de determinant.

In andere gevallen versterken determinant en trend elkaar. Zo stimuleert het feit 
dat 55-74-jarigen signifi cant meer informele zorg geven, gevoegd bij het feit dat die 
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bevolkingsgroep tot 2020 in omvang toeneemt, het aanbod van informele zorg. Exact 
hetzelfde gaat op voor het opleidingsniveau. Daar staat een negatief effect tegenover: 
de toename van het aantal alleenstaanden, gevoegd bij het feit dat zij minder hulp 
verlenen remt de ontwikkeling van het aanbod. Omdat de trend niet spectaculair is 
(toenemend aandeel alleenstaanden van 21% naar 25%) is deze negatieve prikkel 
relatief bescheiden.

Tabel 2.2
Richtingen van effect van en trends in determinanten van het verlenen en ontvangen van 
informele zorg

determinant aanbod trend determinant gebruik 

ziekten van de ademhalingswegen + – 0

kanker 0 0 +

hartziekten 0 + +

ziekten van de spijsvertering 0 0 0

diabetes 0 + 0

ziekten van het bewegingsapparaat 0 0 +

neurologische aandoeningen + + 0

urogenitale aandoeningen 0 0 –

huidaandoeningen 0 0 0

psychische aandoeningen 0 0 0

gevolgen van een ongeval 0 0 +

overige aandoeningen 0 0 +

samenwonend + – –

alleenstaand, weduwstaat – – +

overig alleenstaand – + +

man – 0 –

vrouw + 0 +

30-44 jaar + – 0

45-54 jaar + 0 0

55-64 jaar + + 0

65-74 jaar + + 0

≥ 75 jaar – + 0

lager onderwijs – – 0

lager uitgebreid + + 0

middelbaar + + 0

hoger + + 0

Bron: SCP (AVO’03; OII’04)
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Ook bij het gebruik neutraliseren determinant en trend elkaar soms. Zo neemt de 
groep 30-44-jarigen, die een grotere kans heeft informele zorg te ontvangen, in 
omvang af. Bij de groep overige alleenstaanden en degenen die aan hartziekten 
lijden, staan de tekens juist in dezelfde richting: ze worden vaker geholpen en hun 
aandeel in de bevolking neemt toe.

In alle andere gevallen is de determinant niet signifi cant verschillend van het 
gemiddelde of is er geen dalende of stijgende trend. Dit maakt duidelijk dat de 
uitkomsten van de ramingen door een klein aantal determinanten en trends wordt 
bepaald. In de volgende paragraaf wordt daarop verder ingegaan.

2.4 Ramingen

Zoals al eerder vermeld zijn de in paragraaf 2.3 weergegeven trends samengevat in 
een zogenoemde micromodelbevolking, die de samenstelling van de bevolking naar 
de genoemde kenmerken weergeeft voor de jaren tot 2020. Het gebruik van informele 
zorg is aan die micromodelbevolking gekoppeld, waardoor de cijfers ontstaan die in 
tabel 2.3 zijn weergegeven.

Tabel 2.3
Gebruik van informele zorg, 2006-2020 (index: 2006 = 100)

bevolking

gebruik informele zorg

index (2006 = 100) aantallen (× 1000)

2006 100 100 372

2010 102 99 368

2015 103 100 373

2020 105 103 384

Bron: SCP (AVO’03; OII’04)

Volgens de raming neemt het gebruik van informele zorg bescheiden toe; de groei is 
zelf lager dan die van de bevolkingsomvang. Deze trend is de som van een groeiende 
vraag door het stijgend aantal alleenstaanden (anders dan weduwstaat) en de stij-
gende prevalentie van hartziekten. Andere determinanten en andere trends hebben 
hierop geen invloed. Soms komt dat doordat de determinant niet signifi cant verschilt 
van het gemiddelde of omdat er geen dalende of stijgende trend in het kenmerk waar 
te nemen valt. In andere gevallen neutraliseren determinant en trend elkaar, omdat ze 
een tegengesteld effect hebben op het gebruik. Dit alles verklaart de geringe toename 
van het gebruik van informele zorg. De raming van het aanbod staat in tabel 2.4.
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Tabel 2.4
Aanbod van informele zorg, 2006-2020 (index: 2006 = 100)

bevolking

aanbod informele zorg

index (2006 = 100) aantallen (× 1000)

2006 100 100 1430

2010 102 105 1500

2015 103 109 1560

2020 105 112 1600

Bron: SCP (AVO’03; OII’04)

Het aanbod neemt sterker toe dan het gebruik en dat is de resultante van drie facto-
ren. De eerste betreft de groepen die meer dan lager onderwijs hebben genoten; zij 
geven vaker informele zorg en hun aandeel in de bevolking neemt toe. Hetzelfde geldt 
voor de leeftijdsgroep van 55-64 jaar, de tweede factor. Daar staat tegenover – en dat 
is de derde factor – dat het aandeel van samenwonenden in de bevolking afneemt, 
terwijl dit een groep is die naar verhouding vaker informele zorg biedt. Omdat het 
negatieve effect op het aanbod veel geringer is dan de twee positieve effecten, neemt 
het aanbod aan informele zorg, vergeleken met het gebruik, sterker toe.

Tabel 2.5
Gebruik en aanbod van informele zorg, naar geslacht, 2006-2020 (index: 2006 = 100)

bevolking gebruik informele zorg aanbod informele zorg

mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen

2006 100 100 100 100 100 100

2010 101 102 98 99 105 104

2015 103 103 101 100 110 108

2020 105 105 107 102 115 110

Bron: SCP (AVO’03; OII’04)

In paragraaf 2.2 werd al opgemerkt dat vrouwen vaker informele zorg ontvangen 
en deze ook vaker verlenen. In tabel 2.5 is weergegeven welk aandeel van de groei 
tot 2020 voor rekening van vrouwen en welk aandeel voor rekening van mannen 
komt.

Zowel het gebruik als het aanbod neemt onder mannen sterker toe dan onder 
vrouwen. Dat komt vermoedelijk door het kleiner wordende verschil in levensver-
wachting tussen mannen en vrouwen. Het gevolg daarvan is dat er, relatief gespro-
ken, minder alleenstaande vrouwen komen en meer alleenstaande mannen. Die 
vaker samenwonende (oudere) vrouwen krijgen hulp van hun partner, de vaker 
alleenstaande mannen eventueel van hun kinderen. Dit betekent overigens niet dat 
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mannen de informele zorg gaan domineren. Dat blijkt uit de absolute cijfers. In 2020 
zullen volgens de raming ruim één miljoen vrouwen informele zorg verlenen tegen 
ruim een half miljoen mannen.

Figuur 2.5
Aantal verleners van informele zorg, naar leeftijdsklasse, 2006-2020 (index 2006 = 100)

Bron: SCP (AVO’03; OII’04)
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Figuur 2.6
Aantal verleners van informele zorg, naar leeftijdsklasse, 2006-2020 (× 1000)

Bron: SCP (AVO’03; OII’04)
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Er is tevens gekeken naar de leeftijdsverdeling binnen de groepen toekomstige verle-
ners van informele zorg. Figuur 2.5 geeft de index voor de verschillende leeftijdsgroe-
pen weer. Het aanbod van personen jonger dan 55 jaar neemt af, dat van personen 
boven die leeftijd juist toe. De sterkste groei doet zich voor onder 75-plussers. Dit wil 
niet zeggen dat zij gaan domineren onder de verleners van informele zorg. Dat blijkt 
uit fi guur 2.6 waarin de absolute aantallen naar leeftijd staan weergegeven. De groep 
aanbieders van 75 jaar en ouder mag dan wel snel groter worden, het blijft een relatief 
kleine groep. De groep van 65-74-jarigen neemt niet alleen in omvang toe, maar wordt 
met meer dan 300.000 helpers een grote categorie aanbieders. In elk geval komen er 
naar verwachting steeds meer oudere helpers. Het risico bestaat dat deze vergrijzing 
van het mantelzorglegioen betekent dat de draagkracht van de helpers gemiddeld lager 
wordt, waardoor meer ondersteuning nodig is. Ouderen lopen immers vaker dan jon-
gere volwassenen de kans dat zij met gezondheidsproblemen worden geconfronteerd.

Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Naar schatting ontvingen in 2006 ruim 
370.000 personen informele zorg, in 2020 zullen dat er ruim 424.000 zijn. Volgens 
de hiervoor gepresenteerde ramingen zijn er in 2006 naar schatting ruim 1,4 miljoen 
verleners van informele zorg en dat aantal zal in 2020 zijn gestegen tot circa 1,6 
miljoen. Dit verschil tussen aantallen gebruikers en aantallen aanbieders is deels 
een gevolg van verschillen in defi nities. De vraag naar hulp verlenen heeft alleen 
betrekking op chronisch zieken en gehandicapten, maar rekent ook begeleiding 
en hulp bij de administratie tot informele zorg. De vraag naar hulp ontvangen kent 
geen beperking naar situatie, maar rekent alleen de huishoudelijke verzorging, de 
persoonlijke verzorging en de verpleging tot de informele zorg. Om het effect van het 
defi nitieverschil na te gaan is ook een aanbodraming gemaakt waarbij de ontwikke-
ling in alleen de huishoudelijke en persoonlijke verzorging van chronisch zieken en 
gehandicapten is geschat. De uitkomsten van de twee varianten staan in tabel 2.6.

Tabel 2.6
Aanbod van informele zorg volgens twee defi nities, 2006-2020 (index: 2006 = 100)

brede defi nitie van informele zorg smalle defi nitie van informele zorg

absolute aantallen index (2006 = 100) absolute aantallen index (2006 = 100)

2006 1430 100 1090 100

2010 1500 105 1130 104

2015 1560 109 1170 108

2020 1600 112 1190 110

Bron: SCP (AVO’03; OII’04)

Het verschil in defi nitie gaat samen met een groot verschil in aantal. Bij de ruime 
defi nitie ligt het aantal rond de 1,5 miljoen, bij de smalle rond de 1,1 miljoen. Voor de 
trend in het aanbod maakt het defi nitieverschil niet veel uit. Uit de kleine verschillen 
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tussen de indexen valt op te maken dat het aanbod aan begeleiding en administra-
tieve hulp wat sneller zal stijgen dan dat aan persoonlijke en huishoudelijke verzor-
ging.

2.5 Beschouwing

Volgens de ramingen stijgt het aantal gebruikers van informele zorg tot 2020 
van ruim 370.000 personen naar 420.000, dat is een toename van 3%. Het aantal 
aanbieders neemt met 12% sterker toe en wel van ruim 1,4 miljoen naar 1,6 miljoen 
aanbieders. De beleidsdoelstelling dat het aantal aanbieders ten minste constant 
moet blijven op het niveau van het jaar 2001, wordt zonder enige beleidsinspanning 
gehaald.

De uitkomsten lijken erop te wijzen dat er zelfs ruimte komt voor meer gebruikers 
van informele zorg, maar dat is niet helemaal juist. De ramingen zeggen namelijk 
alleen iets over aanbieders bij wie gebruikers horen en omgekeerd, maar niets over 
bijvoorbeeld mensen die wel informele zorg willen, maar deze niet ontvangen. Dat 
het aanbod volgens de ramingen sneller toeneemt dan het gebruik wil dan ook niet 
zeggen dat er ruimte is om vragers naar informele zorg die daar nog geen gebruik 
van maken, te bedienen. Het hogere groeitempo van het aanbod betekent alleen dat 
de huidige (typen) gebruikers ruimer in de hulp komen te zitten. Dat is mooi, omdat 
het de negatieve verwachtingen over het aanbod van informele zorg logenstraft, 
maar dat laat onverlet dat er een onvervulde vraag naar informele zorg is die alleen 
door het rekruteren van nieuwe helpers kan worden vervuld.

Een bijzondere uitkomst is de vergrijzing onder de helpers. Het aandeel personen 
ouder dan 65 jaar in het aanbod neemt toe van 20% in 2006 tot 27% in 2020; het 
aandeel personen van 55 jaar en ouder groeit in die periode van 44% naar 53%. 
Omdat ziekten en beperkingen vaker voorkomen onder oudere leeftijdsgroepen, 
zou vergrijzing van het aanbod kunnen leiden tot een groter aantal helpers dat door 
gezondheidsproblemen kwetsbaar is.

In ramingen wordt altijd een groot aantal factoren constant verondersteld. Zo is 
hier bijvoorbeeld aangenomen dat het recht op gesubsidieerde hulp niet verandert. 
Het is onzeker of dit een juiste veronderstelling is. De Wet maatschappelijke onder-
steuning (wmo) biedt gemeenten de mogelijkheid een groter beroep te doen op het 
sociale netwerk van hulpbehoevenden dan tot voor kort het geval was. Het is nog niet 
duidelijk hoe gemeenten deze ‘grotere eigen verantwoordelijkheid’, zoals de wmo 
dat noemt, invullen. Als rechten van hulpbehoevende burgers echter substantieel 
worden ingeperkt, verliezen de ramingen hun geldigheid.

Nog zo’n constant gehouden factor is de intensiteit van de hulp. De uitkomsten 
van de ramingen zijn gemeten in aantallen personen die helpen of hulp ontvangen, 
maar niet in de tijd die daarmee is gemoeid. Het is niet uitgesloten dat mensen 
minder tijd voor hulp krijgen. Een aanwijzing daarvoor is dat werkende personen 



43Ramingen informele zorg

minder uren hulp verlenen dan niet-werkende (zie hoofdstuk 6). Het valt daarom 
te verwachten dat een stijgende arbeidsdeelname gepaard gaat met een dalende 
intensiteit van de hulp. Dit nuanceert de mogelijke conclusie van een ruimer 
aanbod. Er zijn voor degenen die informele zorg ontvangen in de toekomst meer 
aanbieders beschikbaar, maar die geven mogelijk gemiddeld minder uren hulp. 
De relatief snelle groei van het aanbod (in vergelijking met het gebruik) betekent 
dan voornamelijk dat een herverdeling van inzet tussen leden van sociale netwerken 
gaat plaatsvinden. Ook dat is niet onbelangrijk, want uit onderzoek blijkt dat hulp 
delen een zeer positief effect heeft op de belasting die helpen met zich meebrengt 
( Timmermans et al. 2005).

Voor de meeste determinanten kon een autonome trend tot 2020 worden geschat, 
maar er is een belangrijke uitzondering: fysieke beperkingen. Het ontbreken van 
die trend is een omissie, omdat de moeite met dagelijkse handelingen bij uitstek de 
determinant is van aanbod aan en gebruik van zorg, ook van informele zorg.

Dit wil niet zeggen dat het voorkomen van beperkingen als het ware constant 
wordt gehouden. Kenmerken als chronische ziekten, leeftijd, geslacht en oplei-
dingsniveau zijn sterke determinanten van het voorkomen van beperkingen. Door de 
trends in deze kenmerken op te nemen, wordt het optreden van beperkingen in de 
micromodelbevolking als het ware meegetrokken. De verwachting is dat het aan-
deel van de bevolking dat beperkingen heeft daalt of dat dit tenminste geldt voor het 
aandeel mensen met matige of ernstige beperkingen (Van den Berg-Jeths et al. 2004). 
Het ontbreken van een trend in beperkingen leidt vermoedelijk dan ook tot een over-
schatting van het gebruik van informele zorg.

De slotconclusie kan zijn dat (typen) mensen die op dit moment informele zorg 
krijgen daarop in de toekomst ook kunnen rekenen. In die zin is er geen noodzaak 
om het niveau van de informele zorg met beleid te stimuleren. Anders is dit voor 
degenen die informele zorg wensen, maar deze niet ontvangen. Deze groep is buiten 
het determinantenonderzoek en buiten de ramingen gebleven. Het spreekt vanzelf 
dat extra beleidsinspanning nodig is, wanneer men deze groep alsnog aan informele 
zorg wil helpen.

De uitspraken over gebruik en aanbod gelden alleen voor zover niet-voorziene 
ontwikkelingen die niet doorkruisen. Dat geldt voor de determinanten die niet in 
het model zijn opgenomen en die in volgende hoofdstukken worden besproken. Het 
geldt ook voor veel overheidsbeleid. Als het recht op awbz-zorg of op zorgverlof 
sterk verandert of als beleidsnormen over arbeidsverplichtingen en zorgverplichtin-
gen sterk veranderen, verliest het model aan geldigheid; in het model worden deze 
beleidsdeterminanten namelijk min of meer constant gehouden.
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Noten

1 Het woord autonome ontwikkeling suggereert dat de trend onontkoombaar is. In feite 
gaat het om scenario’s waarvan ook varianten bestaan. Zo kent de bevolkingsprognose 
van het cbs naast de zogenoemde middenvariant die hier is gebruikt, een lage en een 
hoge variant. Die varianten verschillen overigens vooral in aannamen over migratie, een 
verschijnsel dat bij de hier gepresenteerde ramingen van ondergeschikt belang is.

2 In de databestanden die voor de trendberekeningen van het opleidingsniveau zijn 
gebruikt zijn bepaalde groepen allochtonen vermoedelijk ondervertegenwoordigd. Dit 
zou kunnen betekenen dat het opleidingsniveau van de bevolking wat te hoog wordt 
ingeschat. Daar staat tegenover dat geen rekening is gehouden met verschillen in sterfte-
kansen tussen mensen van verschillend opleidingsniveau. Het verschil in levensverwach-
ting tussen de laagst en de hoogst opgeleiden bedraagt zes jaar. Doordat hiermee geen 
rekening is gehouden, wordt het opleidingsniveau van met name de oudere bevolking 
onderschat. Verondersteld is dat onder- en overschatting elkaar compenseren.
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3 Het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen

Marjolein Broese van Groenou en Theo van Tilburg (lasa/Vrije Universiteit)

3.1 Inleiding

Persoonlijke relaties zijn van grote waarde voor een individu. Relaties bieden 
dagelijks contact en geborgenheid, leveren hulp op momenten dat het nodig is, en 
voorkómen eenzaamheidsgevoelens. Persoonlijke relaties worden ook wel sociaal 
kapitaal genoemd, omdat er in relaties is geïnvesteerd net als in fi nancieel of cultu-
reel kapitaal. Op een gegeven moment kan men relaties aanspreken op te verwachten 
opbrengsten van deze investeringen (Portas 1998). Het aanspreken van dit sociaal 
kapitaal gebeurt met bepaalde doeleinden en leidt naar verwachting tot bepaalde 
opbrengsten. Men kan zijn netwerk bijvoorbeeld aanspreken om informatie te 
krijgen over een nieuwe werkkring of een nieuwe behandelmethode. Maar men kan 
ook netwerkleden aanspreken voor fi nanciële hulp, hulp bij psychische problemen 
of hulp bij activiteiten die men zelf niet of alleen met veel moeite kan verrichten. De 
term kapitaal impliceert twee belangrijke aspecten: we moeten in ons kapitaal inves-
teren oftewel de relaties onderhouden, en het is mogelijk dat het kapitaal niet wordt 
‘uitbetaald’, oftewel dat de verwachte hulp niet wordt geleverd.

Informele zorg, zoals gedefi nieerd in dit rapport, is op te vatten als een bijzondere 
opbrengst van sociaal kapitaal. Informele zorg heeft vooral betrekking op hulp bij 
persoonlijke verzorging, bij huishoudelijke activiteiten of bij vaak voorkomende 
logistieke zaken (transport naar het ziekenhuis bijvoorbeeld). Deze vormen van hulp 
doen veelal een groter beroep op het beschikbare sociaal kapitaal dan bijvoorbeeld 
geld lenen, of een dagje helpen bij een verhuizing. Sommige netwerkrelaties zijn 
dan ook minder geschikt om informele zorg te leveren dan andere. Relaties met veel 
‘zorgpotentieel’ zijn vooral de relaties met personen die ons nabij staan en waarin 
we eerder veel tijd en energie hebben geïnvesteerd. Zo zijn partners en kinderen bij 
uitstek de leveranciers van informele zorg, maar ook sommige buren, familieleden 
en vrienden leveren een bijdrage aan informele zorg (Timmermans 2003; De Boer 
2005).

De omvang van het zorgpotentieel van een netwerk wordt vooral bepaald door de 
mogelijkheden die men in de loop van het leven heeft om relaties aan te gaan en te 
onderhouden. Verschillen in het zorgpotentieel van de netwerken van ouderen zijn 
gerelateerd aan individuele en contextfactoren waarvan bekend is dat die in ver-
band staan met het onderhouden van een groot en gevarieerd persoonlijk netwerk. 
Kenmerken van de sociale situatie zijn hierbij van belang: gehuwden, mensen met 
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kinderen, degenen die betrokken zijn bij een kerkelijke gemeenschap en ouderen die 
op het platteland wonen, hebben doorgaans grotere en meer gevarieerde netwerken 
(Knipscheer et al. 1995). Daarnaast spelen de individuele mogelijkheden en capaci-
teiten een rol; mensen met een hogere sociaaleconomische status (opleidingsniveau 
of inkomen) hebben grotere en meer gevarieerde netwerken (Broese van Groenou 
en Van Tilburg 2003), en mensen met een lagere sociaaleconomische status hebben 
vaak buurtgeoriënteerde netwerken (Greenwell en Bengtson 1997). Gezondheidspro-
blemen belemmeren enerzijds het onderhouden van relaties en kunnen leiden tot ver-
lies van relaties. Anderzijds zullen bij het ontstaan, voortduren of verergeren van de 
gezondheidsproblemen relaties worden aangesproken op eerder gedane investerin-
gen, wat zich kan uitbetalen in hulp aan de zorgbehoevende (Van Tilburg en Broese 
van Groenou 2002). In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe groot het zorgpotentieel 
is in de netwerken van ouderen en in hoeverre het zorgpotentieel samenhangt met 
individuele en contextuele kenmerken van de ouderen. Daarbij is er bijzondere aan-
dacht voor ouderen zonder of met zeer weinig zorgpotentieel.

Een aantal ontwikkelingen in de samenleving in de afgelopen decennia, zoals het 
afnemend kindertal, de toename in arbeidsparticipatie van vrouwen, de toename 
in het aantal echtscheidingen en de ontkerkelijking, kan gevolgen hebben voor het 
zorgpotentieel. Ouderen van de toekomst beschikken wellicht over netwerken met 
minder zorgpotentieel dan ouderen vroeger. In dit hoofdstuk wordt daarom een 
vergelijking gemaakt tussen het zorgpotentieel van ouderen in 1992 en dat in 2002.

Naast de beschikbaarheid van zorgpotentieel is het de vraag of het zorgpotentieel 
zich inderdaad uitbetaalt in informele zorg. De verwachting is dat naarmate men 
over meer relaties beschikt met zorgpotentieel, des te groter is de kans dat een 
aantal van deze relaties ook daadwerkelijk informele zorg levert op het moment 
dat daaraan behoefte is. Naar verwachting zal voor sommige ouderen het verkrij-
gen van informele zorg niet te moeilijk zijn: ouderen met partner, kinderen en met 
goed onderhouden relaties met buren en vrienden hebben een grote kans informele 
zorg te krijgen als dit nodig mocht zijn (bv. De Jong Gierveld en Dykstra 2002). Voor 
andere ouderen ligt dat problematischer. Alleenstaanden, kinderlozen, degenen met 
slechte contacten met kinderen, ouderen met een klein netwerk of met relaties van 
geringe kwaliteit, kunnen minder rekenen op informele zorg en zijn daarmee eerder 
aangewezen op professionele zorgverleners en vrijwilligers in de zorg (Geerlings et 
al. 2005). In dit hoofdstuk wordt voor een selectie van de ouderen, namelijk diegenen 
die in de loop van zes jaar tijd gezondheidsproblemen ontwikkelden, nagegaan of 
het zorgpotentieel zich daadwerkelijk heeft uitbetaald in informele zorg.

Samengevat ontstaat in dit hoofdstuk een indruk van het zorgpotentieel in de 
netwerken van ouderen van nu en in de nabije toekomst. Eerst wordt aangegeven 
welke criteria er zijn gesteld ter bepaling van het zorgpotentieel in de persoonlijke 
netwerken van ouderen. Met behulp van gegevens van de Longitudinal Aging Study 
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Amsterdam (lasa) van ouderen in de leeftijd van 65 tot 95 jaar, worden de volgende 
vier vragen beantwoord:
1 Hoe groot is het zorgpotentieel van ouderen in het totale netwerk en in de deel-

netwerken van kinderen, overige familie, buren, vrienden en overige niet-familie?,
2 Hoe hangen achtergrondkenmerken van ouderen samen met de omvang van het 

zorgpotentieel in het totale netwerk?
3 In hoeverre beschikken huidige ouderen (65-85-jarigen in 2001/2002) over netwer-

ken met meer zorgpotentieel dan de vorige generatie (65-85-jarigen in 1992/1993)?
4 In hoeverre wordt bij ouderen die fysieke beperkingen ontwikkelden in de loop 

van zes jaar tijd (1995/1996-2001/2002) het zorgpotentieel omgezet in daadwerke-
lijk verkregen informele zorg?

3.2 Defi nitie van zorgpotentieel

Voor de defi nitie van het zorgpotentieel van een netwerk baseren we ons op de 
beschikbare kennis over de determinanten van informele zorg. Een eerste achter-
grond van deze verschillen is gelegen in het relatietype; partners en kinderen hebben 
veel meer zorgpotentieel dan de meeste andere relatietypen, omdat zij zich meer en 
direct verantwoordelijk voelen (Timmermans 2003), en omdat de zorgbehoevende 
ouder ook van deze relatietypen de meeste hulp verwacht (Hamon en Blieszner 1990). 
Buren en vrienden zijn veelal ook geneigd hulp te verlenen, maar dan vooral in aan-
vulling op partners en kinderen en voor korte tijd (Barker 2002).

Maar ook binnen relatietypen kunnen verschillen in zorgpotentieel bestaan. Som-
mige kinderen leveren meer informele zorg aan hun ouders dan andere kinderen, 
en hetzelfde geldt voor buren en vrienden. Oorzaken voor de verschillen in zorgver-
lening binnen relatietypen liggen veelal in de individuele kenmerken, zoals sekse 
(dochters zorgen meer dan zonen), en beschikbare tijd (combinatie van arbeid en 
zorg) (Dwyer en Coward 1991). Andere oorzaken liggen in relatiekenmerken van 
zorgbehoevende en potentiële zorgverlener, zoals geografi sche nabijheid, maar ook 
de kwaliteit van het contact en eerder gedane investeringen (elkaar over-en-weer 
hulp bieden). Vooral het actieve karakter van de relatie is hier van belang voor het 
zorgpotentieel, meer dan de individuele kenmerken als sekse en werkstatus van het 
netwerklid. In relaties waarin men regelmatig contact heeft met elkaar en sprake 
is van uitwisseling van steun over-en-weer, zal de interactiepartner meer geneigd 
zijn bij te springen in zorgverlening. Deze relaties kenmerken zich dan door veel 
zorgpotentieel. Voor elk van de genoemde relatietypen wordt een relatie als zorg-
potentieel opgevat als met het netwerklid minstens maandelijks contact (ongeacht 
de vorm van contact: bellen, mailen, face-to-face) wordt onderhouden en er sprake 
is van enige uitwisseling van instrumentele en emotionele steun in het afgelopen 
jaar.1 Geografi sche nabijheid is ook een belangrijke voorwaarde voor het leveren van 
informele zorg. Aanvullend bekijken we daarom ook hoeveel relaties met zorgpoten-
tieel binnen een reisafstand van tien minuten wonen. Reisafstand wordt echter niet 



48 Het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen

als criterium voor zorgpotentieel opgenomen. De reisafstand is namelijk vooral van 
belang voor de urgente of voor de frequente kortdurende hulp; dit kan een onderdeel 
zijn van informele zorg, maar informele zorg kent ook langdurige, niet-urgente hulp.

Voor een beschrijving van het zorgpotentieel van ouderen worden gegevens gebruikt 
van lasa. In bijlage B (te vinden via internet op www.scp.nl/toekomstverkenning-
informelezorg) staat een beschrijving van de steekproef van lasa en is meer infor-
matie opgenomen over de identifi catie van netwerken, en de operationalisatie van 
zorgpotentieel. In dit hoofdstuk worden vooral gegevens gebruikt afkomstig uit de 
2001/2002 lasa-waarneming van 1351 ouderen in de leeftijd van 65 tot 95 jaar. Deze 
1351 ouderen rapporteren over 19.312 netwerkrelaties, waarbij de relatie met de part-
ner niet is meegeteld.

3.3 Het zorgpotentieel in het netwerk

Het zorgpotentieel van een netwerk omvat het totaal aantal relaties in het per-
soonlijk netwerk van de oudere met kinderen, overige familie, buren, vrienden en 
niet-verwanten, met wie minstens maandelijks contact bestaat en met wie minstens 
enige instrumentele en emotionele hulp wordt uitgewisseld. Het maximaal haalbare 
aantal relaties is negen, omdat gegevens over steunuitwisseling alleen beschikbaar 
zijn voor de maximaal negen netwerkleden met wie de hoogste contactfrequentie 
bestaat. Hiermee kan het aantal relaties met zorgpotentieel enigszins zijn onder-
schat, omdat er ook sprake kan zijn van steunuitwisseling in de relaties die niet 
binnen de top negen van meest frequente contacten vallen. Vooral degenen met grote 
netwerken worden hierdoor mogelijk benadeeld. Het is dan ook belangrijk bij de 
interpretatie van de gegevens in gedachten te houden dat er sprake is van geforceerde 
grenzen bij het bepalen van het aantal relaties met zorgpotentieel (zie ook de metho-
dologische verantwoording in bijlage B).

In tabel 3.1 is zichtbaar dat de netwerken van de ouderen gemiddeld 3,7 netwerkrela-
ties bevatten met zorgpotentieel. Dit betreft 44% van de relaties geïdentifi ceerd in de 
top negen van meest frequente contacten. In tabel 3.1 wordt duidelijk dat vooral de 
kinderen het zorgpotentieel in het netwerk vormen (gemiddeld 2,0 relaties), gevolgd 
door buren (0,6) en overige familie (0,6 relaties). Het aantal vrienden en overige 
niet-verwanten dat aan de criteria voor zorgpotentieel voldoet is gemiddeld genomen 
gering; respectievelijk 0,2 en 0,3. Er zijn 207 respondenten (15%) die in het geheel 
geen zorgpotentieel hebben in hun netwerk, en 143 respondenten (11%) met slechts 
één relatie met zorgpotentieel.
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Tabel 3.1
Het zorgpotentieel van 65-95-jarigen, 2001/2002

aantal (bereik 0-8; 
n = 1351)

% relaties in netwerk met 
potentieel (n = 19.312)

idem, binnen 10 minuten 
reisafstand (n = 19.312)

kinderen 2,0 47 20

overige familie 0,6 12 5

buren 0,6 31 31

vrienden 0,2 17 8

overige niet-familie 0,3 13 8

totaal 3,7 26 14

Bron: VU (LASA’01/’02)

Het zorgpotentieel verschilt nogal naar relatietype. Van alle kinderen in het netwerk 
voldoet 47% aan de vereisten van contact en steunuitwisseling, en van alle buren 
voldoet 31% aan de criteria. Relatietypen waarin veel minder zorgpotentieel beschik-
baar is, zijn de relaties met overige verwanten (12%) en niet-verwanten (13%). Ook 
bij vrienden vinden we relatief weinig zorgpotentieel (17%), wat erop wijst dat deze 
vriendschapsrelaties van ouderen niet regelmatig worden onderhouden en/of niet erg 
ondersteunend zijn. De eis van geografi sche nabijheid zou leiden tot een halvering 
van het zorgpotentieel bij de kinderen en de andere relatietypen (zie tabel 3.1), met 
uitzondering van de relaties met de buren. Dit benadrukt nog eens het grote zorgpo-
tentieel bij burenrelaties in het netwerk.

3.4 Zorgpotentieel naar de kenmerken van ouderen

De tweede vraag betreft welke categorieën ouderen over relatief veel of weinig 
zorgpotentieel beschikken. Daartoe is door middel van bivariate analyses nagegaan, 
of het gemiddeld aantal netwerkrelaties met zorgpotentieel van ouderen verschilt 
tussen ouderen wanneer we onderscheiden naar een groot aantal achtergrondken-
merken. De eerste aandacht gaat uit naar de verschillen in zorgpotentieel tussen 
de ouderen met en de ouderen zonder fysieke beperkingen. Voor de eersten is het 
belang van informele zorg al in de directe toekomst gelegen, terwijl de laatste groep 
nog tijd heeft om zorgpotentieel op te bouwen. Tabel 3.2 laat zien dat uitsplitsing 
naar functionele beperkingen slechts kleine verschillen toont voor de meeste rela-
tietypen. Voor vriendenrelaties is een duidelijk verschil te zien: onder ouderen met 
functionele beperkingen is een geringer deel van de vrienden een potentiële zorgver-
lener in vergelijking met ouderen zonder functionele beperkingen. Deze resultaten 
suggereren dat het onderhoud met vrienden belemmerd wordt door functionele 
beperkingen. Het kan echter ook zo zijn dat ouderen met functionele beperkingen 
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minder vriendschapsrelaties kunnen onderhouden omdat vrienden (veelal leeftijd-
genoten) mogelijk ook met functionele beperkingen kampen.

Als de nabijheid van de netwerkleden op maximaal tien minuten reistijd wordt gezet, 
vermindert het zorgpotentieel drastisch in beide groepen ouderen. Het onderscheid 
naar functionele beperkingen blijkt opnieuw niet van belang.

Tabel 3.2
Het percentage relaties met zorgpotentieel voor ouderen met en voor ouderen zonder functionele 
beperkingen, 2001/2002a

zonder nabijheidseis binnen 10 minuten reistijd

geen functionele 
beperkingen (< 2) 

functionele 
beperkingen (> 1) 

geen functionele 
beperkingen (< 2) 

functionele 
beperkingen (> 1) 

kinderen 46 48 19 22

overige familie 13 12 5 4

buren 30 32 30 32

vrienden 22 15 11 7

overige niet-familie 13 12 7 7

a N = 11.964 netwerkrelaties voor ouderen zonder functionele beperkingen (< 2 op schaal van 0-6) en N = 7348 
netwerkrelaties voor ouderen met functionele beperkingen (> 1).

Bron: VU (LASA’01/’02)

Er is een groot aantal individuele en sociale kenmerken van de ouderen in verband 
gebracht met zorgpotentieel. We hebben de resultaten onderverdeeld naar persoons-
kenmerken (tabel 3.3), kenmerken van de gezondheid (tabel 3.4), en kenmerken van 
de sociale omgeving (tabel 3.5). Tabel 3.3 laat zien dat een aantal persoonskenmer-
ken van groot belang is voor de omvang van het zorgpotentieel. Een hogere leeftijd, 
een lager opleidingsniveau en een lager inkomen reduceren het aantal relaties met 
zorgpotentieel. Vooral degenen met een minimuminkomen hebben een gering 
zorgpotentieel, maar er is niet een eenduidige stijging van zorgpotentieel in de oplo-
pende inkomenscategorieën. Zoals later zal blijken in de multivariate analyse zijn 
inkomen en leeftijd minder belangrijk dan het opleidingsniveau (zie tabel 3.6).
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Tabel 3.3
Gemiddeld aantal relaties met zorgpotentieel in de netwerken van ouderen naar 
persoonskenmerken, 2001/2002 (n = 1351)

aantal relaties met zorgpotentieel

gemiddeld F-toetsa

sekse

man 3,7 n.s.

vrouw 3,6

leeftijd

65-74 jaar 3,9 *

75-84 jaar 3,5

85-94 jaar 3,2

opleiding

lage opleiding 3,4 *

laag uitgebreid 3,8

middelbaar 4,1

hoog 3,9

inkomen (netto per jaar, excl. vakantiegeld in euro’s)

≤ 9.529 3,1 **

9.530-10.890 3,7

10.891-12.252 4,0

12.253-13.613 3,5

13.614-16.336 3,3

16.337-19.058 4,1

19.059-21.781 3,7

21.782-24.504 4,4

24.505-27.226 3,8

≥ 27.227 3,7

a * p < 0,01; ** p < 0,001.
n.s.: Niet signifi cant.

Bron: VU (LASA’01/’02)

Gezondheid lijkt niet zonder meer in verband te staan met het zorgpotentieel; sub-
jectieve gezondheid, chronische aandoeningen, en functionele beperkingen leveren 
geen onderscheid naar zorgpotentieel (tabel 3.4). Dit is wel het geval voor ouderen 
die depressief zijn dan wel cognitieve stoornissen hebben; zij hebben gemiddeld 
minder zorgpotentieel dan degenen die niet depressief zijn of goed functioneren 
op de cognitiemaat (Mini-Mental State Examination, mmse). Vooral degenen die 
cognitief slecht functioneren, beschikken over relatief weinig zorgpotentieel. Het 
cognitief functioneren blijft belangrijk, ook als rekening wordt gehouden met alle 
andere kenmerken in de multivariate analyse (tabel 3.6).
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Tabel 3.4
Gemiddeld aantal relaties met zorgpotentieel in de netwerken van ouderen naar kenmerken van 
de gezondheid, 2001/2002 (n = 1351)

aantal relaties met zorgpotentieel

gemiddeld F-toetsa

subjectieve gezondheid

slecht of niet zo goed 3,4 n.s.

redelijk 3,5

goed 3,8

chronische ziekten

geen ziekten 3,5 n.s.

een ziekte 3,8

twee ziekten 3,7

drie ziekten 3,6

≥ vier ziekten 3,8

functionele beperkingen (ADL)

geen beperkingen 3,8 n.s.

een beperking 3,9

twee beperkingen 3,5

drie beperkingen 3,4

vier tot zes beperkingen 3,4

depressieve symptomen

nee 3,7 *

ja 3,4

MMSE (cognitie)

laag 2,9 **

hoog 3,8

a * p < 0,05; ** p < 0,01.
n.s.: Niet signifi cant.

Bron: VU (LASA’01/’02)

Tabel 3.5 laat zien dat sociale contextfactoren van groot belang zijn voor de omvang 
van het zorgpotentieel: ouderen hebben gemiddeld genomen meer zorgpotentieel als 
ze gehuwd zijn, als ze meer kinderen hebben en lid zijn van een kerkelijke gemeen-
schap, in het bijzonder de gereformeerden en de katholieken. Daarbij geldt dat 
degenen die vaker naar de kerk gaan iets meer zorgpotentieel hebben dan degenen 
die minder vaak naar de kerk gaan. Andere contextfactoren, zoals het wonen in een 
grote stad en het wonen in een intramurale instelling reduceren het zorgpotentieel. 
Ouderen die professionele zorg gebruiken hebben gemiddeld minder potentieel in 
hun netwerk, wat kan wijzen op een verdringingseffect, maar ook op een juiste inzet 
van professionals in netwerken die tekortschieten wat betreft potentiële informele 
zorgers. De gezinssituatie zal later belangrijker blijken dan de woonsituatie en 
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het gebruik van professionele hulp (tabel 3.6), wat nog eens de precaire positie van 
alleenstaanden en kinderlozen benadrukt.

Tabel 3.5
Gemiddeld aantal relaties met zorgpotentieel in de netwerken van ouderen naar kenmerken van 
de sociale context, 2001/2002 (n = 1351)

gemiddeld F-toets

burgerlijke staat

gehuwd of met partner samenwonend 3,9 **

weduwstaat 3,6

gescheiden 3,2

ongehuwd 2,3

aantal kinderen

geen kinderen 2,4 **

een kind 3,2

twee kinderen 3,7

drie kinderen 3,8

vier kinderen 4,3

≥ vijf kinderen 4,3

zelfstandig wonend

niet 2,3 **

ja 3,7

kerklidmaatschap

geen lid kerk 3,4 **

Nederlands-hervormd 3,5

gereformeerd 3,8

katholiek 4,1

frequentie kerkbezoek

maandelijks of minder 3,5 *

2 of 3 keer per maand 4,0

wekelijks of vaker 4,0

urbanisatiea

platteland 3,7 *

dorpen 3,9

stedelijk 3,9

grote steden 3,2

professionele hulp

niet 3,8 **

wel 3,1

* p < 0,01; ** p < 0,001.
a De indeling is gebaseerd op het aantal inwoners per km2; platteland = < 1000 inwoners per km2;dorp = 1000-1500 

inwoners per km2; stedelijk = 1500-2500 inwoners per km2; grote stad = > 2500 inwoners per km2.

Bron: VU (LASA’01/’02)
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Met de voorgaande kenmerken van de ouderen is ook een multivariate regressie-
analyse uitgevoerd om na te gaan welke van deze achtergrondkenmerken een relatief 
grote bijdrage leveren aan de verklaring van de verschillen tussen ouderen met een 
verschillend zorgpotentieel. Tabel 3.6 laat zien dat gehuwd zijn (ten opzichte van 
ongehuwd zijn), een groter kindertal, een hoger opleidingsniveau, en een beter 
cognitief vermogen positief samenhangen met een groter zorgpotentieel in het net-
werk. Daarbij hebben katholieken een relatief groot zorgpotentieel in vergelijking 
met niet-gelovigen, zelfs als rekening is gehouden met de relatief grote gezinnen 
van katholieke ouderen. In de bivariate analyses hadden ook de ouderen in de twee 
andere geloofsgemeenschappen relatief veel zorgpotentieel. In deze multivariate 
analyse is het verschil tussen Nederlands-hervormden en gereformeerden enerzijds 
en niet-gelovigen anderzijds niet signifi cant, wat erop wijst dat het groter zorgpoten-
tieel van de protestanten te danken is aan een groter kindertal.

Tabel 3.6
Multivariate regressieanalyse van achtergrondkenmerken op het aantal relaties met zorg-
potentieel van ouderen, 2001/2002 (n = 1351)a

B bèta t

(constant) –0,22 –0,1

opleidingsniveau (laag – hoog) 0,22 0,09 2,7**

cognitief functioneren (MMSE; laag vs. hoog) 0,09 0,10 3,0**

burgerlijke staat (ref. = gehuwd) 

ongehuwd –0,77 –0,06 –2,0*

gescheiden –0,31 –0,03 –0,9

weduwstaat –0,03 –0,01 –0,2

aantal kinderen (0-15) 0,31 0,18 6,2***

kerklidmaatschap (ref. = geen lid)

Nederlands-hervormd –0,21 –0,03 –0,9

gereformeerd –0,05 –0,01 –0,2

katholiek 0,44 0,08 2,1*

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
a De volgende kenmerken waren opgenomen in de analyse maar niet signifi cant (p > 0,05); sekse, leeftijd, inkomen, 

zelfstandig wonen, kerkbezoek, urbanisatiegraad, professionele zorg, ervaren gezondheid, chronische aandoeningen, 
functionele beperkingen, depressieve symptomen.

Bron: VU (LASA’01/’02)

Net als in de bivariate samenhangen is het aantal functionele beperkingen niet signi-
fi cant. Deze resultaten ondersteunen de bevinding dat de zorgbehoefte (geïndiceerd 
door functionele beperking en andere fysieke aandoeningen) niet van belang is voor 
de grootte van het zorgpotentieel. Veel meer is de beschikbaarheid van bepaalde 
relaties, in het bijzonder de partner, kinderen, en via de katholieke gemeenschap van 
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belang, en daarnaast de mogelijkheden om relaties te onderhouden, zoals geïndi-
ceerd door een hoger opleidingsniveau en een goed cognitief functioneren.

3.5 Kwetsbare ouderen

In het voorgaande lieten we zien welke achtergrondkenmerken van ouderen bijdra-
gen tot meer of minder zorgpotentieel. Interessant is te bekijken welke ouderen nu 
over geen of heel weinig zorgpotentieel beschikken. We hebben daartoe drie groe-
pen onderscheiden. De eerste groep ouderen heeft in het geheel geen zorgpotentieel 
(N = 101); zij hebben noch een partner, noch een netwerkrelatie met zorgpotentieel. 
Deze groep beschouwen we als zeer kwetsbaar, hier is de kans op informele zorg 
immers vrijwel nihil. De tweede groep bestaat uit ouderen die of een partner hebben, 
of geen partner maar wel één andere relatie met zorgpotentieel. Deze ouderen 
(N = 79) beschouwen we als matig kwetsbaar, omdat slechts één relatie beschikbaar 
is die als informele zorger kan fungeren. De overige ouderen (N = 1071) vormen de 
derde groep, zij hebben ten minste twee relaties met zorgpotentieel en worden als 
niet-kwetsbaar beschouwd.

Tabel 3.7 geeft de resultaten van een multinomiale analyse waarin alle achtergrond-
kenmerken worden onderzocht op het voorkomen in de twee kwetsbare groepen, en 
waarbij de niet-kwetsbare ouderen als referentiecategorie fungeren. De odds ratio (or) 
van een bepaald kenmerk geeft aan hoe groot de relatieve kans is om met dit kenmerk 
tot de groep van zeer of matig kwetsbaren te behoren, ten opzichte van degenen die dit 
kenmerk niet hebben. Een or van 3,7 voor leeftijd geeft bijvoorbeeld aan dat ouderen 
boven de 85 jaar een 3,7 keer zo grote kans hebben om tot de zeer kwetsbaren te beho-
ren als ouderen in de vergelijkingsgroep, degenen in de leeftijd van 65 tot 74 jaar.

De bevindingen in tabel 3.7 laten zien dat de degenen met een zeer hoge leeftijd 
(≥ 85 jaar), degenen met een zeer laag inkomen, de kinderlozen, de gereformeerden, 
degenen die minder dan maandelijks naar de kerk gaan, en degenen die in een grote 
stad wonen, een relatief grote kans lopen tot de zeer kwetsbare ouderen te beho-
ren. Het is dus vooral een sterk beperkte sociale context die ertoe bijdraagt dat deze 
ouderen niet over zorgpotentieel beschikken. Zij hebben partner noch kinderen, en 
hebben hiervoor ook geen vervanging in de buurt of de geloofsgemeenschap kunnen 
vinden. Daarbij zijn het vooral degenen met een gebrek aan mogelijkheden om 
relaties te onderhouden, zoals blijkt uit een hoge leeftijd en een zeer laag inkomen. 
Opmerkelijk is het feit dat gereformeerden (ten opzichte van de katholieken) een 
grotere kans hebben om tot de zeer kwetsbaren te horen. Dit is bevestigd in ander 
onderzoek waaruit bleek dat gereformeerde alleenstaanden relatief vaker depressief 
zijn en minder steun ontvangen van hun persoonlijk netwerk (Braam et al. 2004). 
Onze resultaten wijzen er ook op dat in beperkte sociale omstandigheden (geen 
partner, geen kinderen) de kerkelijke betrokkenheid van katholieken leidt tot een 
groter zorgpotentieel dan bij de andere geloofsgroepen en de niet-gelovigen.
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Tabel 3.7
Kenmerken van ouderen zonder en met beperkt zorgpotentieel,a 2001/2002

geen zorg-
potentieel OR (sign.)

één relatie met 
zorgpotentieel OR (sign.)

leeftijd

≥ 85 jaar (ref. = 65-74 jaar) 3,7 ** 0,8

75-84 jaar (ref. = 65-74 jaar) 1,9 1,2

kindertal

geen kinderen 6,9 *** 2,6 **

een kind 1,4 1,0

twee kinderen 0,7 0,9

drie kinderen 1,0 1,0

vier kinderen 1,6 0,8

≥ vijf kinderen (= ref) . .

inkomen (netto per jaar, excl. vakantiegeld in euro’s)

≤ 9529 4,7 * 0,6

9530-10.890 2,5 0,6

10.891-12.252 3,8 0,4

12.253-13.613 2,6 0,7

13.614-16.336 1,9 1,1

16.337-19.058 1,6 0,6

19.059-21.781 0,6 0,7

21.782-24.504 1,7 0,6

24.505-27.226 2,3 0,6

≥ 27.227 (= ref.) . .

kerklidmaatschap

geen lid kerk 0,6 1,9 *

Nederlands-hervormd 1,2 1,8 *

gereformeerd 2,5 * 2,2 *

katholiek (= ref.) . .

kerkbezoek

maandelijks kerkbezoek of minder 2,7 ** 1,2

2 of 3 keer per maand 1,5 0,9

wekelijks of vaker (= ref.) . .

urbanisatiegraad

grote steden 2,1 * 1,4

stedelijk 1,4 0,8

dorpen 2,1 1,3

platteland (= ref.) . .

lage MMSE-score (ref. = hoog) 0,7 1,9 *

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
a Resultaten van multinomiale logistische regressieanalyse, met niet-kwetsbare ouderen als referentiecategorie; niet signifi cant 

zijn: sekse, opleidingsniveau, zelfstandig wonend, professionele hulp, subjectieve gezondheid, chronische aandoening, en 
functionele beperkingen.

Bron: VU (LASA’01/’02)
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In de laatste kolom van de tabel zien we dat kinderlozen, degenen die niet lid zijn van 
de katholieke kerk, en degenen met een slecht cognitief vermogen een relatief grote 
kans hebben om tot de groep van matig kwetsbaren te behoren. Over het algemeen 
kunnen we zeggen dat de matig kwetsbaren een minder scherp profi el hebben dan 
de sterk kwetsbaren, en dat hun kenmerken verder niet duidelijk afwijken van die van 
de sterk kwetsbaren. Opmerkelijk is wel dat het cognitief functioneren nu wel van 
belang is: ouderen met cognitieve problemen hebben een vergrote kans op een klein 
zorgpotentieel.

3.6 Cohortvergelijking van zorgpotentieel

In het voorgaande is gebleken dat ouderen in de leeftijd van 65 tot 95 jaar in 
2001/2002 over redelijk wat zorgpotentieel in het netwerk konden beschikken. In 
deze paragraaf beantwoorden we de vraag of dit ten opzichte van tien jaar eerder 
een vooruitgang of een achteruitgang is. Er zijn ontwikkelingen in de samenleving 
geweest en nog gaande die suggereren dat het netwerkpotentieel van de huidige 
ouderen minder groot zou zijn dan dat van ouderen van tien jaar geleden. De huidige 
ouderen zijn immers langer blootgesteld aan ontwikkelingen in de samenleving als 
ontkerkelijking, het kleiner worden van de gezinnen, en de toename in het aantal 
echtscheidingen. Onze derde vraag behelst dan ook een vergelijking van het zorg-
potentieel in de netwerken van ouderen in 2002 met dat in de netwerken van ouderen 
in 1992. Omdat in 1992 ouderen van 85 jaar en ouder niet in het onderzoek waren 
betrokken, vergelijken we 65-74-jarigen en 75-84-jarigen in 2002 met ouderen van 
dezelfde leeftijd in 1992.

De gegevens laten zoals verwacht een aantal veranderingen zien in de kenmerken 
van de ouderen (niet in tabel). Ten opzichte van 1992 geldt voor de 65-74-jarigen in 
2002 een daling van het kindertal (gemiddeld 3,0 in 1992 en 2,5 in 2002), stijging van 
het opleidingsniveau en het inkomen (niet gecorrigeerd voor infl atie), verandering 
in woonomgeving (minder in dorpen, vaker op het platteland of in stedelijk gebied), 
een toename van het aantal chronische ziekten, en een afname van het aantal oude-
ren met veel beperkingen. Door de stijging van de levensverwachting zijn er in 2002 
onder de 75-84-jarigen meer vrouwen dan in 1992. Andere verschillen ten opzichte 
van 1992 zijn dat de 75-84-jarigen in 2002 minder kinderen hebben (gemiddeld 3,2 in 
1992 en 2,7 in 2002), vaker gescheiden en minder vaak gehuwd zijn, vaker zelfstandig 
wonen, een hogere opleiding en inkomen hebben, minder vaak naar de kerk gaan, 
in een veranderende omgeving wonen (minder in dorpen, vaker op het platteland of 
in stedelijk gebied), meer chronische ziekten hebben, minder vaak veel beperkingen 
hebben, en fysiek en cognitief beter presteren.

Tabel 3.8 laat zien dat de ouderen in 2002 over het algemeen meer relaties met zorg-
potentieel hebben dan ouderen in 1992. Het algemene beeld gaat overigens niet op 
voor elk relatietype bij elke onderscheiden leeftijdsgroep. Behoorlijke stijgingen zien 
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we bij de buren bij de jongste leeftijdsgroep en kinderen en vrienden bij de oudste 
leeftijdsgroep. De stijging is veelal minder wanneer tot de potentiële zorgverleners 
degenen worden gerekend die binnen tien minuten reisafstand wonen.

Tabel 3.8
Percentage potentiële zorgverleners voor verschillende relatietypen, 1992 en 2002a 

(in procenten)

potentieel zorger potentieel zorger in nabijheid

1992 2002 1992 2002

leeftijd 65-74 jaar

kinderen 44 48 21 22

overige familie 13 12 6 4

buren 25 34 25 34

vrienden 14 17 6 8

overige niet-familie 13 12 8 7

leeftijd 75-84 jaar

kinderen 37 46 16 19

overige familie 10 12 5 4

buren 29 28 29 28

vrienden 12 19 6 9

overige niet-familie 9 14 6 9

a In de leeftijdscategorie van 65-74-jarigen betrof het in 1992 totaal 12.391 netwerkrelaties en in 2002 10.102 
relaties. Voor de 75-84-jarigen betrof het respectievelijk 12.632 en 6.072 netwerkrelaties.

Bron: VU (LASA’92/’93 en 2001/’02)

De stijging in proportie zorgpotentieel betekent waarschijnlijk dat de netwerk-
relaties van de ouderen in 2002 beter onderhouden zijn dan die van de vergelijkbare 
ouderen in 1992. We zien namelijk niet dat de ouderen in 2002 sterker geselecteerd 
hebben en kleinere netwerken hebben. Integendeel, de gemiddelde omvang van de 
netwerken is in 2002 groter dan in 1992 (tabel 3.9). Dat de relaties verbeterd zijn, 
blijkt ook uit de overige gegevens: bijvoorbeeld het gemiddeld aantal potentiële zorg-
verleners is met gemiddeld 0,6 voor de jonge ouderen en 0,9 voor de oudste ouderen 
gestegen. Voor elk van de vijf typen relaties zien we een stijging, al is deze niet altijd 
signifi cant.

Via regressieanalyses blijkt dat gecontroleerd voor alle andere achtergrondken-
merken, het verschil tussen 1992 en 2002 nog steeds van betekenis is. Het model 
verbetert signifi cant wanneer het verschil tussen 1992 en 2002 wordt opgenomen 
(F verandering = 16,5 en 27,7 respectievelijk voor de beide leeftijdsgroepen; beide
p < 0,001), waarbij er in 2002 gemiddeld 0,6 respectievelijk 0,8 meer potentiële zorg-
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verleners zijn dan in 1992. Deze verschillen komen vrijwel overeen met de bivariate 
verschillen zoals gerapporteerd in tabel 3.7. Vanwege de selectie in de steekproef 
als gevolg van verschillen in overleving, is het belangrijk op te merken dat er geen 
verschillen in zorgpotentieel naar sekse zijn. Twee conclusies kunnen worden 
getrokken. De veranderingen in de kenmerken van ouderen zijn relevant, maar 
compenseren elkaar. Zo is het kindertal gedaald en de opleiding gestegen, met res-
pectievelijk negatieve en positieve gevolgen voor het potentieel aan zorg. De tweede 
conclusie is dat er een autonome toename in het zorgpotentieel is.

Tabel 3.9
Het zorgpotentieel van 65-84-jarigen in 1992 en 2002

65-74 jaar 75-84 jaar

1992 2002 1992 2002

(n) = 946 655 1074 449

netwerkomvang 13,8 16,2 *** 12,3 14,0 ***

potentieel zorg (0-9) 3,3 3,9 *** 2,6 3,5 ***

potentieel zorg (van max. 9 netwerkleden) (%) 39 45 *** 33 43 ***

potentieel zorg nabij (0-9) 1,8 2,1 ** 1,4 1,8 ***

potentieel zorg nabij (van max. 9 netwerkleden) (%) 22 25 * 18 21 **

kinderen 1,9 2,0 1,5 2,0 ***

overige familie 0,5 0,6 * 0,4 0,5 **

buren 0,4 0,7 *** 0,4 0,5

vrienden 0,2 0,3 0,1 0,2 **

overige niet-familie 0,2 0,3 ** 0,1 0,3 ***

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Bron: VU (LASA’92/’93 en 2001/’02)

Aanvullend op voorgaande gegevens wordt ook voor beide leeftijdsgroepen de 
kwetsbaarheid van de ouderen in 1992 en 2002 bekeken. Tabel 3.10 laat zien dat het 
percentage zeer kwetsbare ouderen (geen partner, geen zorgpotentieel) voor de 
jongsten niet daalt, maar voor de oudsten wel (van 14 naar 8). Het percentage matig 
kwetsbaren (óf een partner óf een andere relatie met zorgpotentieel) daalt fors voor 
beide leeftijdsgroepen. Per saldo is er zowel voor de 65-74-jarigen als voor de 75-84-
jarigen een sterke stijging van niet-kwetsbare ouderen (Χ2

(2) = 13,7 en 34,5 respectie-
velijk; beide p < 0,001).



60 Het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen

Tabel 3.10
Percentage ouderen naar zorgpotentieel in 1992 en in 2002, voor 65-plussers

65-74 jaar 75-84 jaar

1992 2002 1992 2002

(n) = 946 655 1074 449

geen zorgpotentieel 5 5 14 8

1 relatie met zorg-
potentieel 20 13 24 14

≥ 2 relaties met 
zorgpotentieel 75 82 62 78

Bron: VU (LASA’92/’93 en 2001/’02)

Via logistische regressieanalyse blijkt dat, gecontroleerd voor alle andere achter-
grondkenmerken, het cohortverschil weer van betekenis is (voor de jongste ouderen: 
Χ2 verandering = 6,3, p < 0,01; or = 0,69 ten gunste van de ouderen in 2002; voor 
de oudste ouderen: Χ2 verandering = 17,4, p < 0,001; or = 0,53 ten gunste van de 
ouderen in 2002). Interactie-effecten tussen de prediktoren en het jaar zijn niet signi-
fi cant. Dit laatste wijst erop dat de beschikking over bepaalde sociale en individuele 
kenmerken in 1992 geen andere samenhang vertoont met het zorgpotentieel dan in 
2002. Alleen het interactie-effect tussen jaar en het aantal kinderen is signifi cant 
(or = 0,76). Dit betekent dat, in aanvulling op het gegeven dat naarmate men meer 
kinderen heeft de kans op matige of sterke kwetsbaarheid daalt, deze daling per 
kind in 2002 groter is. Deze toename in betekenis van kinderen van 1992 naar 2002 
compenseert de afname in het kindertal. Met andere woorden, in 2002 heeft men 
minder kinderen, maar deze kinderen bevatten meer zorgpotentieel dan in 1992 het 
geval was.

3.7 Realisatie van het zorgpotentieel

Voor de vierde en laatste vraag gaan we na in hoeverre ouderen ook daadwerkelijk 
gebruikmaken van het beschikbare zorgpotentieel als de zorgbehoefte toeneemt. 
Daartoe wordt voor een selectie van de ouderen die in de loop van zes jaar tijd 
gezondheidsproblemen ontwikkelden, nagegaan of ze bij persoonlijke verzorging 
en/of huishoudelijke taken hulp krijgen van hun partner, kinderen, overige familie, 
en van hun buren, kennissen of vrienden. Specifi ek wordt nagegaan of ouderen met 
zorgpotentieel in bepaalde relatietypen ook daadwerkelijk hulp krijgen van deze 
relatietypen. Het zorggebruik in 2001/2002 wordt daarvoor in verband gebracht met 
de beschikbaarheid van het zorgpotentieel zes jaar eerder, maar ook met de individu-
ele en sociale kenmerken van de oudere. Analyses worden verricht voor 355 ouderen 
die in 1995/1996 nog geen functionele beperkingen hadden en in 2001/2002 verschil-
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lende functionele beperkingen rapporteren (een stijging van minimaal twee uit zes 
items). Hulp van partners wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat die vrijwel 
gelijkstaat aan de beschikbaarheid van de partner. Bij de andere relatietypen is het 
minder vanzelfsprekend dat hulp wordt gegeven en wordt meer variatie verwacht in 
het realiseren van het zorgpotentieel.

De cijfers wijzen uit dat er niet vaak hulp wordt ontvangen van kinderen (21% van de 
ouderen krijgt hulp in 2001/2002), overige familie (4%) of vrienden, buren of kennis-
sen (4%). Tabel 3.11 (N = 355) laat zien dat degenen die geen potentiële zorgverleners 
onder de kinderen hebben een heel kleine kans hebben zes jaar later hulp te krijgen. 
Degenen met één potentiële zorgverlener onder de kinderen heeft een grotere kans, 
maar – gecontroleerd voor alle achtergrondkenmerken – een kleinere kans dan 
degenen die meer dan één potentiële zorgverlener onder de kinderen hebben. Zoals 
gezegd krijgen ouderen weinig frequent hulp van overige familie en niet-familie. Het 
aantal potentiële zorgverleners is dan ook niet meer bepalend voor de vraag of men 
zes jaar later hulp krijgt (niet getoond).

Tabel 3.11
Verkrijgen van informele zorg van ouderen in 2001/2002 naar de beschikbaarheid van 
zorgpotentieel in 1995/1996c

potentiële zorgverleners onder kinderen 
(1995/1996)

hulp door één of meer kinderen gegeven (2001/2002)

%a ORb

geen potentiële zorgverlener 5 0,12

één potentiële zorgverlener 23 0,57

twee potentiële zorgverleners 26 1,06

drie potentiële zorgverleners 28 1,08

≥ vier potentiële zorgverleners (= ref.) 35 1,00

a Bivariaat (X2(4) = 27,1; p < 0,001).
b Multivariaat (Wald = 19,0; p < 0,001). Gecontroleerd voor de duur van het interval tussen de waarnemingen, sekse, 

leeftijd, veranderingen in partnerstatus, opleiding, inkomen, kerklidmaatschap en kerkbezoek, urbanisatie, verkregen 
professionele hulp, subjectieve gezondheid, depressieve symptomen, chronische ziekten, functionele beperkingen, 
fysieke prestatie en cognitief functioneren (MMSE, Coloured Raven).

c Gecontroleerd voor alle achtergrondkenmerken. N = 355 ouderen die functionele beperkingen ontwikkelden tussen 
1995/1996 en 2001/2002.

Bron: VU (LASA’95/’96 en 2001/’02)

3.8 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk is de omvang van het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen 
onderzocht. We kunnen concluderen dat gemiddeld genomen de ouderen in de 
leeftijd van 65 tot 95 jaar tussen de drie en vier relaties hebben die als potentiële 
zorgverleners kunnen worden aangemerkt. In dit aantal is een eventuele partner niet 
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meegenomen. Potentiële zorgverleners vinden we vooral onder de kinderen en de 
buren, en in mindere mate onder overige familie, vrienden en overige niet-verwan-
ten. Ongeveer een vijfde van de ouderen heeft geen (7%) of slechts één relatie met 
zorgpotentieel (13%).

De beschikbaarheid van zorgpotentieel blijkt zowel bepaald door de sociale context 
(woonomgeving, kerkelijkheid, gezinsgrootte), als door individuele capaciteiten 
(opleiding of inkomen, cognitief functioneren). Vooral de oudsten, degenen met een 
laag inkomen, degenen die woonachtig zijn in een grote stad, niet-katholiek zijn, 
en cognitief slecht functioneren, hebben een netwerk zonder of met weinig zorg-
potentieel.

Een positief beeld vinden we in de vergelijking van het zorgpotentieel van ouderen 
in 2002 en in 1992; de ouderen hebben in 2002 meer zorgpotentieel tot hun beschik-
king dan in 1992. Dit suggereert dat de netwerken diverser zijn geworden en dat men 
meer tijd en aandacht besteedt aan buren, vrienden, en overige niet-verwanten. We 
hebben in dit hoofdstuk echter ook gezien dat deze relatietypen zelden overgaan tot 
het daadwerkelijk verlenen van informele zorg. Het grotere zorgpotentieel van deze 
relaties kan dus wijzen op een groter kapitaal in deze relaties, maar of dit kapitaal 
zich zal uitbetalen in informele zorg, is nog maar de vraag. De longitudinale vergelij-
king liet zien dat een groter zorgpotentieel bij de kinderen de kans op informele zorg 
wel vergroot. Dit ondersteunt eerdere bevindingen dat kinderen belangrijke infor-
mele zorgverleners zijn voor zorgbehoevende ouderen.

Uit de resultaten komt een duidelijke risicogroep naar voren met een gebrek aan 
zorgpotentieel. Alleenstaande ouderen in de grote stad met een gering inkomen of 
opleidingsniveau, die cognitief slecht functioneren, en geen kinderen of geen goede 
relaties met kinderen hebben, vereisen de aandacht van beleidsmakers, professionele 
zorgverleners, en vrijwilligersorganisaties in de zorg. Als deze ouderen niet zelf om 
hulp vragen en zij geen informele zorgverleners hebben die dat voor hen kunnen 
doen, is het risico groot dat zij de zorg missen die ze wel nodig hebben. Op lokaal 
niveau kan de identifi catie van de risicogroepen verbeterd worden door regelmatig 
de populatie ouderen in de gemeente te monitoren. Vele ggd’s verrichten regelmatig 
onderzoek naar de populatie ouderen. Opname van vragen naar de beschikbaarheid 
van bepaalde relaties (kinderen, buren, vrienden, familie, kerkgenoten) en naar de 
waargenomen bereidheid van anderen om bij te springen in tijden van nood, zal 
meer inzicht geven in welke ouderen geen of beperkt zorgpotentieel tot hun beschik-
king hebben.

De resultaten onderschrijven het belang van de kerkelijke gemeenschap in de 
informele zorg van ouderen. De kerkelijke gemeenschap is ongetwijfeld een belang-
rijke ontmoetingsplaats voor vrienden en kennissen en daarmee een goed middel 
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om deze contacten te onderhouden. Binnen een kerkelijke gemeenschap heerst de 
norm van zorgen voor elkaar, wat het zorgpotentieel in het netwerk vergroot. Dit 
blijkt overigens bij de katholieken meer het geval te zijn dan bij de gereformeerden 
en de Nederlands-hervormden. Nu steeds minder ouderen lid zijn van kerkelijke 
gemeenschappen, zijn zij voor sociale relaties meer afhankelijk van andere ontmoe-
tingsplaatsen, zoals vrijwilligersorganisaties en buurthuizen. Het vergroten van het 
netwerk, via kerk, buurt of organisaties, lijkt dan ook het meest aangewezen voor het 
vergroten van het zorgpotentieel in de relaties. Onderzoek naar cohortverschillen in 
sociale participatie van jonge ouderen wijst uit dat de ouderen in 2002 actiever zijn 
in vrijwilligersorganisaties en in het besteden van hun vrije tijd dan de ouderen in 
1992 (Broese van Groenou 2006). In dit hoofdstuk hebben we gezien dat deze grotere 
sociale participatie zich uitbetaalt in een groter zorgpotentieel in het netwerk.

Na het vaststellen van het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen, blijft de vraag 
hoe en of dit zorgpotentieel ook daadwerkelijk omgezet wordt in informele zorg. 
De resultaten wijzen uit dat alleen het zorgpotentieel bij kinderen zich bij sommige 
ouderen uitbetaalt in informele zorg. Bij buren en vrienden was er geen bewijs dat 
zorgpotentieel ook daadwerkelijk hulp opleverde. Dit ‘gebrek’ aan informele zorg 
door de netwerkrelaties vereist de aandacht van beleidsmakers en managers in de 
zorg. Van groot belang blijft het informeren van potentiële zorgverleners over de 
mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het verlenen van informele zorg. 
Maatregelen als het opnemen van zorgverlof, een tegemoetkoming in de fi nanciële 
kosten, en fl exibele arbeid- en zorgarrangementen en kinderopvang, worden nog 
onvoldoende benut of zijn mogelijk onvoldoende bekend bij potentiële informele 
zorgverleners. Informatieverspreiding via lokale instanties en landelijke centra (bv. 
het Expertisecentrum Informele Zorg) blijft hard nodig. Daarnaast hebben profes-
sionals in de zorg mogelijk nog te weinig aandacht voor de potentiële zorgrelaties in 
het netwerk van de hulpbehoevende ouder. Kinderen kunnen gestimuleerd worden 
om de zorgverlening aan ouders zoveel mogelijk te delen met de broers en zussen en 
met andere informele hulpverleners. Professionals moeten ten aanzien van infor-
mele zorgverleners dan ook hun focus verleggen naar het netwerk van de zorgbehoe-
vende ouderen en stimuleren dat informele zorg wordt verdeeld onder de partner, 
kinderen, buren en kerkgenoten.

Met het oog op de toekomst kunnen we stellen dat de ontwikkelingen die een posi-
tief effect hebben op het voor ouderen beschikbare zorgpotentieel (hogere opleiding, 
meer inkomen, betere relaties met netwerkleden) enigszins worden gereduceerd 
door ontwikkelingen (ontkerkelijking, kleiner kindertal) die een negatief effect 
op het zorgpotentieel hebben. Het nettoresultaat is wel dat er minder kwetsbare 
ouderen zijn dan tien jaar geleden. Dit positieve resultaat onderbouwt de noodzaak 
van maatregelen die het aangaan en onderhouden van sociale relaties bevorderen. 
Stimuleren van opleiding, behoeden voor armoede, stimuleren van betrokkenheid bij 
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kerk of vrijwilligersorganisaties, en benadrukken van het belang van gezinsvorming 
en arbeidsparticipatie, vormen speerpunten in beleid die op de lange termijn kunnen 
leiden tot een groter zorgpotentieel op oudere leeftijd.

Noot

1 De criteria van maandelijks contact en enige mate van steunuitwisseling zijn zeer 
bepalend voor het aantal personen dat als zorgpotentieel wordt aangemerkt. De keuze is 
natuurlijk arbitrair en kan als volgt worden gemotiveerd. Ten eerste zal aan deze ruime 
criteria een bredere range van relatietypen voldoen. Leggen we de grens bij wekelijks 
contact en/of intensieve steunuitwisseling, bijvoorbeeld, dan voldoen hier vooral kinde-
ren en buren aan, en kunnen we het zorgpotentieel van familieleden en vrienden minder 
goed onderzoeken. Ten tweede ontwikkelen gezondheidsproblemen zich doorgaans 
in een vrij traag tempo, en zal de behoefte aan informele zorg ook langzaam duidelijk 
worden. De ontwikkeling van de behoefte aan informele zorg heeft daarmee voldoende 
tijd om ook de mensen te bereiken met wie het contact niet wekelijks, maar wel maande-
lijks wordt onderhouden, en met wie men enige historie heeft van steunverlening.
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4 Het zorgpotentieel in de netwerken van mensen met 
een verstandelijke of psychische beperking

Caroline van Weert (scp), Alice de Boer (scp) en Rick Kwekkeboom (scp/avans)

4.1 Inleiding

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, sinds 1 januari 2007 van kracht) zet 
sterk in op informele zorg en vrijwilligerswerk; pas als eigen oplossingen ontoerei-
kend zijn kunnen mensen met een zorgvraag een beroep doen op professionals.

In hoofdstuk 2 bleek dat het zorgpotentieel van ouderen groot is en de afgelopen 
jaren zelfs is gegroeid. Dit is opvallend omdat vaak wordt gedacht dat veel ouderen 
weinig relaties met zorgpotentieel hebben; zij wonen immers alleen en beschikken 
over slechts een klein sociaal netwerk. Ook bij mensen met beperkingen verwachten 
velen een weinig actief sociaal netwerk (Tonkens 2006). Uit verschillende studies is 
bekend dat mensen met verstandelijke of psychische beperkingen inderdaad een klein 
netwerk hebben en dat hun informele helpers zich vaak belast voelen (De Klerk 2002; 
Kwekkeboom 2001). Persoonlijk begeleiders bieden veel ondersteuning en worden 
soms zelfs belangrijker gevonden dan familieleden (Kwekkeboom et al. 2006).

Bij burgers is de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen in de ouderenzorg groter 
dan in de verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (Koops 
en Kwekkeboom 2005). Op dit moment is echter niet duidelijk wat er bij mensen met 
verstandelijke of psychische beperkingen in feite gebeurt aan informele zorg door 
het sociale netwerk en hoe zich dit verhoudt tot de professionele zorg. Kwetsbare 
groepen als deze dreigen bovendien aan de aandacht te ontsnappen, omdat veel 
belangstelling uitgaat naar ouderen.

In dit hoofdstuk staat het zorgpotentieel van mensen met een verstandelijke of 
 psychische beperking centraal. Vanwege de grotere kwetsbaarheid van beide groe-
pen gaat de bijzondere aandacht uit naar mensen die over geen of zeer weinig reserve 
in hun sociale netwerk beschikken. De centrale onderzoeksvraag is daarom: Hoe 
kunnen mensen met psychische of verstandelijke beperkingen met een klein zorgpotentieel in hun 
netwerk worden getypeerd?

Het onderzoek is uitgevoerd onder 219 ‘op zichzelf’ wonende mensen met
(primair) een verstandelijke beperking en 173 mensen met (primair) psychiatrische 
beperkingen. Zij zijn geïnterviewd aan de hand van een gestandaardiseerde vragen-
lijst, waarin onder meer werd gevraagd naar hun huisvestingssituatie, hun dag- en 



66 Het zorgpotentieel in de netwerken van mensen met een verstandelijke of psychische beperking

vrijetijdsbesteding en aard en omvang van hun sociale netwerk1 (zie bijlage C, te 
vinden via internet op www.scp.nl/toekomstverkenninginformelezorg).

In hoofdstuk 3 is het begrip informele zorg vooral van toepassing op verpleging en 
verzorging bij ouderen. Voor mensen met psychische of verstandelijke beperkingen 
is een dergelijke defi nitie te beperkt; begeleiding is ook van groot belang. Vandaar 
dat in deze bijdrage een brede defi nitie van informele zorg is gehanteerd: persoon-
lijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en (activerende en ondersteunende) 
begeleiding. Informele zorg omvat de onbetaalde hulp door familie en vrienden aan 
mensen met gezondheidsproblemen; hulp van vrijwilligers blijft buiten beschouwing.

Voordat het zorgpotentieel in kaart wordt gebracht, gaan we in op de behoefte aan 
zorg (§ 4.2). In het vervolg van het hoofdstuk selecteren we op mensen met behoefte 
aan hulp bij minimaal één uit een reeks omschreven activiteiten. Om praktische 
redenen wordt in de tekst soms over ‘mensen met een verstandelijke of psychische 
beperking’ gesproken, in plaats van over ‘mensen met een verstandelijke of psychi-
sche beperking die behoefte aan zorg hebben’.

De omvang van het potentieel wordt onder andere bepaald aan de hand van ken-
merken van het netwerk. Hierbij gaan we in op de samenstelling van het huishouden 
en het aantal familieleden of vrienden met wie men regelmatig contact onderhoudt 
(§ 4.3). Daarna onderzoeken we bij welke taken men informele zorg dan wel hulp van 
een persoonlijk begeleider ontvangt, in hoeverre taken tussen beide hulpverleners 
uitwisselbaar zijn en welke rek er zit in de informele zorg (§ 4.4). Informatie over dit 
laatste is van belang om na te kunnen gaan of het, zoals de bedoeling lijkt, mogelijk 
is om een vermindering van de ondersteuning van de persoonlijk begeleider op te 
vangen door een groter beroep te doen op het sociale netwerk. Paragraaf 4.5 gaat 
in op de grootte van het zorgspotentieel in het netwerk en hoe de mensen met een 
klein potentieel getypeerd kunnen worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
samenvatting en een aantal aandachtspunten voor toekomstig beleid (§ 4.6).

4.2 Behoefte aan zorg

Over het algemeen bestaat het beeld dat mensen met psychische en verstandelijke 
beperkingen veel zorg nodig hebben. Dit idee wordt meestal geïllustreerd aan de 
hand van tekortkomingen in het sociale functioneren. Zo blijkt uit bevolkings-
onderzoek dat van mensen met verstandelijke of psychische beperkingen wordt 
gedacht dat zij in een sociaal isolement verkeren en moeite hebben met het leggen en 
onderhouden van sociale contacten. Dat zouden grotere problemen zijn dan het voor 
zichzelf zorgen (Leegwater 2005; Leegwater en Lubbinge 2005).

In onderzoek onder mensen met psychische beperkingen wordt melding gemaakt 
van een zorgsbehoefte op allerlei terreinen, variërend van huisvesting, huishouden, 
lichamelijke gezondheid, psychisch welbevinden tot dagelijkse bezigheden, sociale 
contacten, onderwijs en fi nanciën (Kroon 2003). Ook mensen met verstandelijke 
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beperkingen ervaren een relatief grote behoefte aan zorg (Dorrestein en Van Daal 
2004).

De gegevens in tabel 4.1 laten zien bij welke activiteiten de ondervraagde zelfstandig 
wonende mensen met psychische en verstandelijke beperkingen zorg nodig hebben. 
Het zojuist geschetste beeld wordt hierin grotendeels bevestigd. Bij mensen met ver-
standelijke beperkingen is de zorgbehoefte het grootst bij activiteiten die getypeerd 
kunnen worden als begeleiding. Zo wenst 95% hulp bij het regelen van geldzaken, 
hulp van de instelling of het zoeken van geschikt werk. Driekwart van de verstan-
delijk beperkten heeft behoefte aan hulp bij het huishouden en sociaalemotionele 
steun. Bij mensen met psychische problemen is de behoefte aan sociaalemotionele 
steun het grootst; gevolgd door behoefte aan begeleiding. De behoefte aan hulp 
bij huishoudelijke activiteiten en persoonlijke verzorging is bij deze groep relatief 
gezien minder groot, maar nog steeds heeft twee derde tot driekwart van de mensen 
met psychische beperkingen behoefte aan hulp hierbij.

Tabel 4.1
Behoefte aan zorg bij zelfstandig wonende personen met een verstandelijke of psychische 
beperking (18-plussers), 2006 (in procenten; het gemiddeld aantal activiteiten per type staat 
cursief)

verstandelijke 
beperking (n = 219)

psychische 
beperking (n = 173)

fysieke zorg

verzorgd worden bij ziek zijn 61 58

gebruik van medicijnen (toezicht op innemen, 
hoeveelheid, enz.) 14 19

zichzelf kleden (combinaties uitzoeken, kleding 
kopen), naar kapper gaan 20 9

persoonlijke verzorging (wassen/douchen, haren 
kammen, opmaken) 10 2

minstens één van deze activiteiten 66 64

aantal activiteiten van dit hulptype 1,0 0,9

huishoudelijke activiteiten

uitvoeren van klussen (reparaties in en om huis, op 
het balkon, in de tuin) 65 55

huishouden doen (opruimen/schoonmaken, kleding 
wassen) 42 40

maaltijd verzorgen (boodschappen doen, koken) 32 20

verzorgen van planten en huisdieren 10 5

minstens één van deze activiteiten 76 67

aantal activiteiten van dit hulptype 1,5 1,2
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Tabel 4.1 (vervolg)

verstandelijke 
beperking (n = 219)

psychische 
beperking (n = 173)

begeleiding

geldzaken regelen (rekeningen betalen, belasting-
aangifte, aanvragen toeslagen, e.d.) 87 49

regelen van hulp van de instelling, aanvragen per-
soonsgebonden budget 73 57

geschikt werk zoeken 49 45

maken en nakomen van afspraken (dokter, zieken-
huis, kapper) 37 20

naar school gaan of cursus volgen 32 24

minstens één van deze activiteiten 95 75

aantal activiteiten van dit hulptype 2,8 1,9

sociaalemotionele steun

omgaan met problemen en verdriet 73 79

gezellige dingen doen (uitgaan, op vakantie gaan) 28 17

minstens één van deze activiteiten 75 80

aantal activiteiten van dit hulptype 1,0 1,0

totaal

bij minstens één activiteit hulp nodig 98 97

aantal activiteiten waarbij hulp nodig 6,3 5,0

Bron: SCP (VZ’06)

Bij beide groepen heeft nagenoeg iedereen (98 en 97%) behoefte aan enige vorm 
van hulp. Het aantal activiteiten waarbij men hulp wil is bij verstandelijk beperkten 
signifi cant groter dan bij psychisch beperkten (6,3 versus 5,0). In het vervolg van dit 
hoofdstuk richten we ons op de mensen die behoefte hebben aan hulp bij minimaal 
één van de vijftien genoemde activiteiten. In hoeverre hun sociale netwerk kansen 
biedt om in hun behoefte te voorzien is het onderwerp van de volgende paragraaf.

4.3 Het sociale netwerk

Een belangrijke veronderstelling achter de Wmo is dat het sociale netwerk van 
mensen met beperkingen informele zorg moet bieden waar dat nodig is. Deze hypo-
these wordt ook van toepassing geacht op mensen met een psychische of verstande-
lijke beperking, zonder dat inzicht bestaat in de samenstelling en mogelijkheden van 
dit netwerk. In deze paragraaf wordt daarom eerst bekeken hoe het sociale netwerk 
van mensen met beperkingen er eigenlijk uitziet. Bij de beschrijving volgen we een 
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pad ‘van binnen naar buiten’: eerst gaan we in op de huishoudensamenstelling en 
daarna beschrijven we de relaties met (uitwonende) familie en vrienden.

Tabel 4.2
Huishoudensamenstelling van zelfstandig wonende personen met een verstandelijke of 
psychische beperking en behoefte aan hulpa (18-plussers), 2006 (in procenten)

verstandelijke beperking psychische beperking

alleenwonend 73 60

samenwonend 27 40

woont bij ouders in huis 4 2

woont samen met vaste partner 21 30

minstens één inwonend kind 8 20

(n) = 215 168

a Selectie van mensen die behoefte hebben aan zorg bij minimaal één van de vijftien activiteiten uit tabel 4.1.

Bron: SCP (VZ’06)

Mensen met een verstandelijke beperking wonen, vergeleken met degenen met psy-
chische beperkingen, minder vaak samen met anderen in één huis; dat wil zeggen 
met ouders, vaste partner of kinderen (tabel 4.2). Bijna driekwart van hen woont 
alleen; bij de mensen met psychische problemen ligt dit percentage lager, op 60%. 
Alleenstaanden vormen een potentieel kwetsbare groep omdat zij niet automatisch 
kunnen terugvallen op huisgenoten als dat nodig is; zij moeten een appel doen op 
uitwonende anderen of professionele hulp inschakelen.

Deze gegevens corresponderen in grote lijnen met gegevens uit eerder onder-
zoek onder mensen met psychische problemen (Michon 2003; Van Hoof et al. 2004; 
Geelen 2003). Zij hebben geen (vaste) partner en wonen vaak alleen. Een minderheid 
woont met eigen kinderen of bij ouders of familie.

Een ander aspect van het sociale netwerk is het aantal familieleden of vrienden met 
wie men regelmatig contact heeft; in de regel een goede basis voor informele zorg in 
tijden van nood (zie ook hoofdstuk 2). Eerder onderzoek onder mensen met verstan-
delijke beperkingen laat zien dat deze groep weinig contacten heeft met niet-gehan-
dicapten (Overkamp 2000; Ruigrok 2002). Het sociale netwerk van mensen die in een 
kleinschalige zelfstandige woonvorm verblijven bestaat voor de helft uit familiele-
den; vrienden en kennissen vormen een kwart van het netwerk. In onderzoek onder 
mensen met psychische problemen is een vergelijking gemaakt met mensen zonder 
psychische problemen. Daaruit blijkt dat betrokkenen minder vrienden en kennissen 
hebben. Van de contacten die men heeft beperkt het merendeel zich tot familieleden 
(in: Van Hoof et al. 2004).
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Tabel 4.3
Aantal familieleden of vrienden met wie zelfstandig wonende personen met een verstandelijke 
of psychische beperking en behoefte aan hulpa regelmatig contact hebbenb en relatie met 
belangrijkste persoon in het leven (18-plussers), 2006 (verticaal gepercenteerd)

verstandelijke beperking psychische beperking

aantal familieleden of vrienden met wie men 
 regel matig contact heeftb

0-1 11 13

2-5 63 55

6-10 21 23

10-15 3 5

≥ 15 2 5

(n) = 215 168

relatie met belangrijkste persoon

familie 73 75

vriend(in) 19 16

anders 8 9

(n) = 205 167

waar belangrijkste persoon leren kennen, indien 
vriend(in)

als kind, op school 11 4

via het werk 26 11

tijdens opname, in woonvorm, op therapie 21 41

via hobby/vereniging, maatjesproject, internet 11 8

anders 32 37

(n) = 38 27

a Selectie van mensen die behoefte hebben aan zorg bij minimaal één van de vijftien activiteiten uit tabel 4.1.
b Minstens één keer per twee weken contact; het gaat niet om contact met eventuele huisgenoten.

Bron: SCP (VZ’06)

Tabel 4.3 geeft een indruk van de sociale contacten van mensen met verstandelijke 
en psychische beperkingen. Hierbij is contact breed gedefi nieerd: persoonlijke 
contacten, telefoneren en internetten met familieleden of vrienden buiten het eigen 
huishouden.2

Zowel bij mensen met een verstandelijke beperking als bij mensen met psychiatri-
sche problemen heeft de meerderheid regelmatig contact met twee tot vijf netwerk-
leden (63% resp. 55%). Ook komt het regelmatig voor (bij een vijfde) dat men zes tot 
tien mensen regelmatig ziet of spreekt. Ongeveer één op de tien van de mensen met 
beperkingen heeft nauwelijks informele contacten; in het gunstigste geval hebben zij 
geregeld een ontmoeting of gesprek met één persoon. In onderzoek onder mensen 
met psychische beperkingen wordt in dit verband wel gewezen op het social break-
down syndrome (Van Houten 1985). Hiermee wordt gedoeld op de voortschrijdende 
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afbrokkeling van banden met de sociale omgeving gedurende de levensloop; mede 
als gevolg van de psychiatrische stoornis zelf en verschillende ziekte-episodes en 
opnamen in psychiatrische ziekenhuizen.

Het netwerk van mensen met psychische beperkingen lijkt meestal wat groter dan 
dat van mensen met verstandelijke beperkingen: ze hebben wel iets vaker nauwelijks 
contacten (13 versus 11%), maar ook beduidend vaker met meer dan zes personen 
regelmatig contact (33 versus 26%). In het eerste geval zijn er nauwelijks mensen 
beschikbaar die kunnen bijspringen in tijden van nood; in het laatste geval is het 
zorgpotentieel vermoedelijk groter.

Vergelijken we deze uitkomsten met bevolkingsonderzoek, dan is de conclusie dat 
de netwerken van deze kwetsbare groepen er redelijk goed uitzien. Sommige mensen 
met beperkingen hebben nauwelijks contacten, maar die groepen zijn ook aan te 
treffen in de gewone bevolking. Zo blijkt uit De sociale staat van Nederland 2005 dat 
ongeveer 10% van de bevolking van 18 jaar of ouder minder dan twee keer per maand 
contact heeft met verwanten, vrienden en kennissen (De Hart en Devilée 2005).

Driekwart van de mensen met beperkingen noemt de naam van een familielid als 
gevraagd wordt naar de belangrijkste persoon in hun leven; ruim een kwart rekent 
een vriend(in) of iemand anders tot deze categorie. Bij deze laatste uitkomst moet 
aangetekend worden dat de categorie ‘anders’ ook een persoonlijk begeleider kan 
zijn. Paragraaf 4.4 gaat verder in op de dagelijkse activiteiten waarbij de persoonlijk 
begeleider een belangrijke rol speelt.

Opvallend is verder dat ongeveer de helft van de mensen bij wie een vriend(in) de 
belangrijkste persoon is, meldt dat men de vriend(in) heeft leren kennen tijdens een 
eerdere opname in een instelling of therapie, in de woonvorm of via het werk. De 
kans is groot dat deze vrienden zelf ook te kampen hebben met beperkingen; in dat 
geval kan men minder gemakkelijk een beroep op hen doen.

Bij één op de tien is de vriendschap ontstaan via een hobby, vereniging, internet, 
maatjesproject of een andere vorm van georganiseerd contact. Een maatjesproject is 
een onbetaalde dienst in de vorm van periodiek gezelschap van een persoon met wie 
sociale activiteiten worden ondernomen.

De in deze paragraaf gepresenteerde gegevens lijken erop te duiden dat mensen 
met beperkingen een redelijk goed functionerend sociaal netwerk hebben. Dat van 
mensen met een verstandelijke beperking lijkt relatief nog het kleinst: zij wonen 
vaker alleen en hebben over het algemeen met wat minder familieleden of vrienden 
regelmatig contact. Bij beide groepen spelen familieleden een centrale rol; driekwart 
rekent verwanten tot de belangrijkste personen in hun leven. Eén op de vijf meldt dat 
een vriend(in) deze hoofdrol vervult. Deze relatie is vaak ontstaan op het werk, in de 
woonvorm of op therapie.
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4.4 Ontvangen zorg

Hiervoor bleek dat vele mensen met verstandelijke of psychische beperkingen fre-
quent contacten onderhouden met familie of vrienden. Hier zal worden bekeken of 
zij van deze kant ook zorg ontvangen. In deze paragraaf inventariseren we hoe groot 
die informele zorg aan zelfstandig wonende mensen met psychische of verstande-
lijke beperkingen nu is, en in hoeverre bij hen professionals worden ingezet. Daar-
naast besteden we aandacht aan de mogelijkheden om informele helpers vaker in te 
zetten en de inwisselbaarheid van professionele en informele helpers.

Ongeveer 80% van de mensen met beperkingen die hulp nodig hebben, ontvangt 
in enige mate zorg van familie of vrienden; dit geldt zowel voor mensen met een 
verstandelijke als psychische beperking (tabel 4.4). Mensen met een verstandelijke 
beperking krijgen wel bij wat meer activiteiten informele hulp (2,8) dan mensen met 
psychische problemen (2,5).

Van de mensen met verstandelijke beperkingen krijgt 88% hulp van een persoon-
lijk begeleider; dit aandeel ligt lager bij mensen met een psychische beperking (op 
76%). Ook hier is een verschil ten aanzien van het aantal taken waarbij geholpen 
wordt. Persoonlijk begeleiders bieden mensen met verstandelijke beperkingen bij 
gemiddeld 4,0 activiteiten hulp (over 15 taken gerekend). Mensen met psychische 
beperkingen krijgen bij minder activiteiten ondersteuning van de persoonlijk bege-
leider, namelijk bij gemiddeld 2,5 taken.

Ook de intensiteit van de geboden hulp is voor beide groepen anders: mensen met 
verstandelijke beperkingen ontvangen 4 uur en 45 minuten professionele hulp per 
week; dit is 2 uur en 30 minuten bij de mensen met psychische beperkingen (niet 
gepresenteerd).

Als we kijken naar de taken waarbij geholpen wordt dan valt op dat de persoonlijk 
begeleider mensen met verstandelijke beperkingen bij vrijwel alle taken vaker helpt 
dan mensen met psychische beperkingen. Uitzonderingen zijn ‘klussen’ en ‘geld-
zaken regelen’, deze activiteiten worden even vaak of vaker door informele helpers 
uitgevoerd.

Mensen met psychische problemen krijgen bij evenveel activiteiten hulp van 
de persoonlijk begeleider als informele zorg; de informele helpers bieden fysieke 
verzorging (exclusief het medicijngebruik) en huishoudelijke hulp. De begeleidende 
taken worden vaker door persoonlijk begeleiders uitgevoerd.

In ander onderzoek, onder mensen met verstandelijke beperkingen die niet in een 
instelling verblijven, wordt het belang van de informele hulp eveneens onderstreept: 
een kwart ontvangt informele zorg, van wie de helft regelmatig (de hulp van huisge-
noten niet meegerekend) (De Klerk 2002). Als de mensen uit deze onderzoeksgroep 
informele hulp krijgen, dan gaat het om gemiddeld vier uur per week.

Ook studies onder mensen met psychische beperkingen laten zien dat de infor-
mele zorg een belangrijke bron van hulp is (Van Busschbach en Wiersma, 1999): 85% 
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van betrokkenen geeft aan informele zorg te ontvangen. Meestal gaat het om zorg 
door familie, iets minder vaak om hulp van vrienden en kennissen. Volgens deze 
auteurs zou de informele hulp vooral betrekking hebben op het geven van adviezen 
en niet zozeer de ondersteuning bij huishoudelijke activiteiten en dagelijkse bezighe-
den omvatten. Ander onderzoek geeft informatie vanuit het perspectief van infor-
mele zorgverleners; daaruit bleek eveneens dat huishoudelijke hulp het minst nodig 
zou zijn (Kwekkeboom 2000; Van den Akker en Van Poppel 2002).

De uitkomsten van de onderhavige studie tonen juist aan dat familie en vrienden 
van mensen met beperkingen vaak allerlei soorten hulp geven, zowel huishoudelijke 
hulp, persoonlijke verzorging, begeleiding als sociaalemotionele steun.

Uit tabel 4.4 blijkt nog niet hoe de taakverdeling tussen beide hulpverleners eruit-
ziet. Ook is nog niet duidelijk bij welke activiteiten hoeveel mensen geen enkele 
vorm van hulp ontvangen (terwijl zij daar wel behoefte aan hebben). Inzicht in beide 
onderwerpen is relevant vanwege de opvatting van de overheid dat professionele 
hulpverleners nu veel taken vervullen die ook door informele helpers kunnen worden 
uitgevoerd. Tabel 4.5 toont daarom voor zowel verstandelijk als psychisch beperkten 
bij welke activiteiten zij zowel informele zorg als hulp van persoonlijk begeleiders 
ontvangen en bij welke activiteiten beide zorgverleners elkaar juist vervangen.

Tabel 4.4
Ontvangen zorga bij zelfstandig wonende personen met een verstandelijke of psychische 
beperking en behoefte aan hulp (18-plussers), 2006 (in procenten; het gemiddeld aantal 
activiteiten per type staat cursief)

verstandelijke beperking psychische beperking

inf. prof. (n)b inf. prof.  (n)

fysieke zorg

verzorgd worden bij ziekte 59 56 133 68 45 100

gebruik van medicijnen 13 50 30 28 50 32

zichzelf kleden, naar kapper gaan 41 59 44 80 27 15

persoonlijke verzorging 14 52 21 – – –

minstens één van deze activiteiten 63 61 145 64 49 111

aantal activiteiten van dit hulptype 0,7 0,9 0,8 0,6

huishoudelijke activiteiten

uitvoeren van klussen 59 37 142 64 25 95

huishouden doen 19 63 91 38 36 69

maaltijd verzorgen 23 62 71 60 23 35

verzorgen van planten en huisdieren 33 38 21 – – –



74 Het zorgpotentieel in de netwerken van mensen met een verstandelijke of psychische beperking

Tabel 4.4 (vervolg)

verstandelijke beperking psychische beperking

inf. prof. (n)b inf. prof.  (n)

minstens één van deze activiteiten 56 55 167 63 34 115

aantal activiteiten van dit hulptype 0,7 1,0 1,0 0,5

begeleiding

geldzaken regelen 52 48 190 43 50 84

regelen van hulp, aanvragen pgb 39 71 160 37 66 99

geschikt werk zoeken 27 77 107 27 52 77

maken en nakomen van afspraken 34 77 82 50 59 34

naar school gaan of cursus volgen 28 63 71 21 33 42

minstens één van deze activiteiten 60 76 209 49 68 130

aantal activiteiten van dit hulptype 1,1 1,9 0,9  1,4

sociaalemotionele steun

omgaan met problemen en verdriet 69 86 159 53 77 136

gezellige dingen doen 59 84 61 72 31 29

minstens één van deze activiteiten 71 88 164 57 75 139

aantal activiteiten van dit hulptype 0,9 1,1 0,7 0,8

totaal

krijgt zorg bij minstens één activiteit 80 88 215 78 76 168

aantal activiteiten met zorg 2,8 4,0 2,5 2,5

a Zorg van familie of vrienden (inf.) of een persoonlijk begeleider (prof.).
b Aantal mensen dat behoefte heeft aan zorg bij de activiteit/minimaal één activiteit van het hulptype/minimaal één 

van de vijftien activiteiten.
– n < 15.

Bron: SCP (VZ’06)

De tabel bevat twee opmerkelijke uitkomsten. Ten eerste is er onder mensen met 
beperkingen een vergaande taakverdeling tussen persoonlijk begeleiders en 
informele helpers. Bij mensen met een verstandelijke beperking geeft de persoonlijk 
begeleider bij veel van de onderscheiden taken vaak als enige hulpverlener 
ondersteuning. Een activiteit die juist veel vaker alleen door informele helpers 
wordt gedaan is het uitvoeren van klussen; regelen van geldzaken en verzorgd 
worden bij ziekte worden bij deze groep even vaak door persoonlijk begeleiders 
als door informele helpers uitgevoerd (zie ook tabel 4.4). Mensen met psychische 
beperkingen worden door persoonlijk begeleiders voornamelijk geholpen bij 
medicijngebruik, begeleiding en omgaan met problemen en verdriet. Informele 
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helpers bieden aan deze groep vaak als enige hulpverlener ondersteuning bij ziekte, 
kleden en kapper, klussen, verzorging van de maaltijd en gezellige dingen doen.

Tabel 4.5
Combinaties van informele en formele zorga bij zelfstandig wonende personen met een 
verstandelijke of psychische beperking en behoefte aan zorg (18-plussers), 2006 (horizontaal 
gepercenteerd)

verstandelijke beperking psychische beperking

geen inf. prof. beide (n)b geen inf. prof. beide (n)

fysieke zorg

verzorgd worden bij ziekte 11 33 30 26 133 9 46 23 22 100

gebruik van medicijnen 37 13 50 0 30 31 19 41 9 32

zichzelf kleden, naar kapper gaan 16 25 43 16 44 7 67 13 13 15

persoonlijke verzorging 38 10 48 5 21  – – – – –

huishoudelijke activiteiten

uitvoeren van klussen 19 44 22 16 142 18 57 18 7 95

huishouden doen 29 9 53 10 91 36 28 26 10 69

maaltijd verzorgen 28 10 49 13 71 29 49 11 11 35

verzorgen van planten en huisdieren 33 29 33 5 21 – – – – –

begeleiding

geldzaken regelen 17 35 31 17 190 19 31 38 12 84

regelen van hulp, aanvragen pgb 17 13 44 27 160 18 16 44 21 99

geschikt werk zoeken 13 10 60 17 107 36 12 36 16 77

maken en nakomen van afspraken 6 17 60 17 82 18 24 32 27 34

naar school gaan of cursus volgen 27 10 45 18 71 50 17 29 5 42

sociaalemotionele steun

omgaan met problemen en verdriet 2 13 30 56 159 9 15 38 38 136

gezellige dingen doen 2 15 39 44 61 21 48 7 24 29

a Zorg van familie of vrienden (inf.) of een persoonlijk begeleider (prof.).
b Aantal mensen dat behoefte heeft aan zorg bij de activiteit (zie tabel 4.1).
– n < 15.

Bron: SCP (VZ’06)

Er is bij beide groepen dus minder vaak sprake van het uitvoeren van dezelfde taken. 
Er scoren slechts enkele activiteiten hoog op de combinatie `informele hulp en hulp 
van een persoonlijk begeleider’. Bij mensen met een verstandelijke beperking betreft 
het: verzorgd worden bij ziekte, regelen van hulp (of persoonsgebonden budget, 
pgb), omgaan met problemen/verdriet en gezellige dingen doen. Ook bij mensen met 
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een psychische beperking staan deze activiteiten hoog genoteerd; daarnaast gaat het 
om het maken en nakomen van afspraken.

Dat hulpverleners bij dezelfde taken helpen, hoeft niet te betekenen dat zij ook 
tegelijkertijd aanwezig zijn. Het is zeer wel mogelijk dat ze elkaar afwisselen in de 
tijd; dit onderzoek geeft daarover geen uitsluitsel. Ook is niet bekend of over de 
gedeelde taken overleg wordt gevoerd tussen persoonlijk begeleiders en informele 
helpers. Overigens is afstemming tussen professionals en informele helpers een 
onderwerp dat binnen de ggz-sector aandacht heeft. Op grond van de modelrege-
ling Betrokken omgeving is het mogelijk richtlijnen voor familieorganisaties, cliënt-
raden en cliëntenorganisaties instellingsbeleid te toetsen (ggz Nederland 2004). 
Recent onderzoek laat zien dat lang niet iedere instelling echter op de hoogte is 
van het bestaan van zo’n modelregeling voor familiebeleid (Morée en Van Lier 
2006).

De tweede opmerkelijke uitkomst is dat er een groep mensen is die het helemaal 
zonder zorg doet, dus noch informele hulp noch hulp van de persoonlijk begeleider 
(ondanks hun behoefte aan hulp). Onder de mensen met verstandelijke beperkin-
gen zijn hoge percentages niet-gebruikers te vinden bij medicijngebruik en per-
soonlijke verzorging, drie van de huishoudelijke activiteiten en naar school gaan 
of cursus volgen. Het gaat hierbij echter vaak om kleine aantallen respondenten. 
Mensen met psychische beperkingen krijgen dikwijls geen hulp bij huishoudelijke 
activiteiten, het vinden van geschikt werk, naar school gaan of cursus volgen. Bij 
hen zijn de percentages niet-ontvangers wat groter. Er is dus een groep niet-gebrui-
kers met behoefte aan (meer) begeleiding. Het is de vraag hoe deze hulpvraag in te 
vullen is. Een optie is om meer door informele helpers te laten doen, als die ruimte 
er is.

Zoals gezegd wordt in de Wmo sterk de nadruk gelegd op een maximale inzet 
van informele hulp ten behoeve van mensen met beperkingen. Daardoor zou een 
vermindering van de professionele zorg mogelijk zijn. Een relevante vraag hierbij is 
of dit netwerk een dergelijke extra hulpvraag aankan; daarom wordt een eventueel 
additionele inzet van deze hulpbron aan een nader onderzoek onderworpen. Dat is 
ook nodig als opstap naar paragraaf 4.5 waarin een inventarisatie wordt gemaakt 
van de grootte van het zorgpotentieel.

In tabel 4.6 staat vermeld wat mensen met beperkingen vinden van de hulp van de 
persoonlijk begeleider vergeleken met die van familieleden. Hiertoe zijn aan res-
pondenten twee stellingen voorgelegd: ‘De begeleider begrijpt mij beter dan mijn 
familie’ en ‘Veel van wat mijn begeleider doet zou mijn familie ook kunnen doen’.3
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Tabel 4.6
Oordeel over taakverdeling tussen persoonlijk begeleider en familie van zelfstandig wonende 
personen met een verstandelijke of psychische beperking en behoefte aan hulpa (18-plussers), 
2006 (verticaal gepercenteerd)

verstandelijke beperking psychische beperking

begeleider 
begrijpt mij beterb 

familie kan taken 
overnemenc

begeleider 
begrijpt mij beterb 

familie kan taken 
overnemenc

geheel mee oneens 5 14 4 26

mee oneens 25 43 20 52

niet mee eens, niet mee oneens 22 9 13 7

mee eens 35 29 34 15

geheel mee eens 14 5 30 0

(n) = 19 19 137 138

a Selectie van mensen die behoefte hebben aan zorg bij minimaal één van de vijftien activiteiten uit tabel 4.1.
b `De begeleider begrijpt mij beter dan mijn familie.́
c `Veel van wat mijn begeleider doet zou mijn familie ook kunnen doen.́

Bron: SCP (VZ’06)

De meerderheid vindt niet dat veel van de werkzaamheden van persoonlijk begelei-
ders zouden kunnen worden overgenomen door familieleden. Van de verstandelijk 
beperkten is 57% het (geheel) oneens met de stelling ‘veel van wat begeleider doet 
zou mijn familie ook kunnen doen’ en dat geldt voor 78% van de psychisch beperk-
ten. De helft van de mensen met een verstandelijke beperking vindt ook dat de bege-
leider hem of haar beter begrijpt dan familieleden; dit is twee derde bij de mensen 
met psychische beperkingen.

Deze antwoorden duiden erop dat de persoonlijk begeleider in het leven van de 
mensen met een beperking een eigen, tamelijk unieke rol vervult. Zij onderstrepen de 
bevinding uit het eerdere onderzoek, waaruit naar voren kwam dat de begeleider tot 
een van de belangrijkste personen werd gerekend: zowel de ondersteuner bij dage-
lijkse handelingen als de emotionele steun en toeverlaat (Kwekkeboom te al. 2006). De 
positie van deze professional is duidelijk een andere dan die van vrienden of familie, 
mogelijk juist dankzij het feit dat het hier gaat om een professional die door opleiding 
en praktijk is toegerust voor het omgaan met mensen met een ondersteuningsvraag.

Toch zijn er ook signalen in de andere richting: ruim een derde (34%) van de 
mensen met verstandelijke beperkingen ziet wel mogelijkheden op dit punt; dit aan-
deel ligt veel lager bij mensen met psychische beperkingen: op 15%.

Het lijkt er dus op dat volgens de cliënten zelf, bij de ene groep meer dan bij de 
andere, de hulp van de persoonlijk begeleider tot op zekere hoogte vervangen kan 
worden door hulp van familieleden. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen moet 
onderzocht worden bij welke taken familie of vrienden meer hulp zouden kunnen 
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bieden. In het onderzoek is aan mensen met verstandelijke en psychische beperkin-
gen gevraagd of men wel hulp zou kunnen krijgen van familie of vrienden. Tabel 4.7 
geeft hiervan de resultaten. Het gaat dan om mensen die wel behoefte hebben aan 
hulp bij een activiteit maar deze hulp (nog) niet krijgen uit het sociale netwerk.

Tabel 4.7
Ruimte in de informele zorg bij zelfstandig wonende personen met een verstandelijke of 
psychische beperking en behoefte aan hulp maar die geen gebruikmaken van informele zorg
(18-plussers), 2006 (in procenten)

verstandelijke beperking psychische beperking

% (n)b % (n)b

fysieke zorg

verzorgd worden bij ziekte 28 54 25 32

gebruik van medicijnen 19 26 17 23

zichzelf kleden, naar kapper gaan 27 26 – –

persoonlijke verzorging 11 18 – –

huishoudelijke activiteiten

uitvoeren van klussen 17 58 15 34

huishouden doen 20 74 7 43

maaltijd verzorgen 16 55 – –

verzorgen van planten en huisdieren – – – –

begeleiding

geldzaken regelen 22 91 13 48

regelen van hulp, aanvragen pgb 26 97 13 62

geschikt werk zoeken 22 78 18 56

maken en nakomen van afspraken 26 54 18 17

naar school gaan of cursus volgen 20 51 30 33

sociaalemotionele steun

omgaan met problemen en verdriet 28 50 30 64

gezellige dingen doen 44 25 – –

a Zou u uw familie of vrienden wel om hulp hierbij kunnen vragen? Ja/nee.
b Aantal mensen dat behoefte heeft aan zorg bij de activiteit, maar daarbij geen informele zorg ontvangt.
– n < 15.

Bron: SCP (VZ’06)

Maximaal een derde van de mensen met beperkingen denkt toch zorg uit het net-
werk te kunnen krijgen, vooral bij verzorgd worden tijdens ziekte, uitvoeren van 
klussen, naar school gaan en cursussen volgen, omgaan met problemen en verdriet. 
Bij deze activiteiten zou dus extra inzet kunnen worden gevraagd van mensen in de 
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directe omgeving. Dit neemt niet weg dat minstens twee derde geen ruimte ziet. Net 
als in tabel 4.6 is te zien dat mensen met psychische beperkingen nog minder vaak 
mogelijkheden zien. Kennelijk worden de beschikbare opties al behoorlijk uitgeput. 
Een verdere reductie van professionele zorg kan vooral bij deze, toch al kwetsbare 
groep, leiden tot hoge percentages niet-gebruik van zorg.

Samengevat: informele hulp speelt een essentiële rol in de ondersteuning van de 
mensen met beperkingen; bij vele activiteiten ontvangen zij hulp van familie of 
vrienden. Aan mensen met psychische problemen bieden zij zelfs even vaak hulp als 
de persoonlijk begeleider.

Informele zorgverleners en persoonlijk begeleiders hebben de taken vergaand 
verdeeld. Bij mensen met een verstandelijke beperking helpt de persoonlijk bege-
leider vaak als enige hulpverlener bij de meeste taken uit een reeks van vijftien. Bij 
mensen met een psychische beperking ligt de taakverdeling wat anders. Persoonlijk 
begeleiders helpen voornamelijk bij medicijngebruik, begeleiding en omgaan met 
problemen en verdriet als enige hulpverlener; informele helpers ondersteunen bij alle 
overige taken. Er is bij beide groepen slechts beperkt ruimte voor meer informele 
zorg. Zo vindt 57% van de mensen met verstandelijke beperkingen en 78% van de 
mensen met psychische beperkingen niet dat familieleden taken kunnen overnemen 
van de persoonlijk begeleider. Bij deze toch al kwetsbare groepen kan een verdere 
inperking van de taken van persoonlijk begeleiders leiden tot een zorgtekort.

4.5 Grootte van het zorgpotentieel

Hiervoor hebben we laten zien hoe het sociale netwerk van mensen met verstande-
lijke of psychische beperkingen eruitziet en in hoeverre deze mensen hulp uit hun 
netwerk ontvangen. Mensen met verstandelijke beperkingen wonen (vergeleken 
met degenen met psychische beperkingen) relatief vaak alleen. In beide groepen 
heeft de overgrote meerderheid regelmatig contact met twee of meer familieleden of 
vrienden. Informele zorg wordt volop gegeven. De beschikbare capaciteit is, zeker bij 
mensen met psychische beperkingen, vrijwel volledig benut. Toch ziet een derde van 
de mensen met verstandelijke beperkingen die nu geen informele hulp krijgen nog 
wel ruimte om familie of vrienden in te schakelen.

In deze paragraaf combineren we de huishoudenvorm met de draagkracht van het 
sociale netwerk. We onderzoeken hoe mensen die weinig of geen zorgpotentieel 
hebben kunnen worden gekenmerkt. De uitkomsten geven aanwijzingen over de 
risicogroepen in beleid voor mensen met verstandelijke of psychische beperkingen.

Drie groepen zijn onderscheiden (zie bijlage C, tabel C.1). De eerste groep heeft een 
klein zorgpotentieel (16%): zij wonen niet met iemand samen, krijgen nauwelijks of 
geen zorg van familie of vrienden en zien op dat punt ook geen extra mogelijkhe-
den. De kans op informele zorg is in dit geval zeer gering of nul. De tweede groep 
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(56%) bestaat uit mensen met beperkingen die samenwonen, of dat niet doen maar 
wel beschikken over (potentieel) ondersteunende contacten. Hun zorgpotentieel is 
als redelijk te typeren. De andere mensen (29%) hebben een tamelijk goed ontwik-
keld netwerk dat hun (verstandelijke of psychische) beperkingen kan compenseren. 
Mensen met verstandelijke of psychische beperkingen zijn nagenoeg op dezelfde 
wijze over de drie groepen verdeeld.

Verschillen in de grootte van het zorgpotentieel hangen samen met de mogelijk-
heden die mensen met beperkingen hebben om gedurende hun levensloop sociale 
relaties op te bouwen en in stand te houden. Hierbij valt te denken aan sociaaldemo-
grafi sche en sociaaleconomische kenmerken, gezondheidstoestand en de verschil-
lende situationele kenmerken zoals de woonsituatie en de beschikbaarheid van 
professionele zorg (Hortulanus et al. 2003; Timmermans 2006).

In de literatuur wordt uiteenlopend gedacht over de rol van gezondheidsverschil-
len bij informele zorg. Enerzijds belemmert een slechte (psychische of lichamelijke) 
gezondheid het aangaan en onderhouden van sociale contacten, anderzijds roepen 
gezondheidsklachten ook op tot het bieden van ondersteuning. Gegeven de rol 
van vrouwen als ‘kinkeeper’ en hun gerichtheid op het creëren en behouden van 
een goede familieband verwachten we dat vrouwen over een groter zorgpotentieel 
beschikken dan mannen. Wat betreft leeftijd denkt men aan het uiteenvallen en 
afbrokkelen van het zorgpotentieel in de loop van het leven: hoe ouder, des te kleiner 
het potentieel. Lagere sociaaleconomische groepen hebben over het algemeen slech-
ter functionerende netwerken van familie en vrienden dan hogere sociaaleconomi-
sche groepen. Een zelfstandige woonsituatie (in tegenstelling tot een verblijf in een 
instelling) wordt wel verondersteld te leiden tot meer informele contacten en dus ook 
meer potentieel aan zorg. Een gebrek aan informele zorg hangt ten slotte samen met 
het inschakelen van persoonlijk begeleiders.

Tabel 4.8 laat de samenhang zien van een aantal kenmerken van mensen met 
(verstandelijke of psychische) beperkingen met de grootte van hun zorgpotentieel. 
Hiervoor zijn twee multinomiale logistische regressieanalyses uitgevoerd, één voor 
mensen met verstandelijke beperkingen en één voor mensen met psychische beper-
kingen. Bij het bepalen van de draagkracht van het sociale netwerk is uitgegaan van 
vijftien activiteiten waarbij zorg kan worden geboden.4 De mensen met (verstande-
lijke of psychische) beperkingen met een groot zorgpotentieel vormen de referentie-
groep in alle analyses. De odds ratio (or) geeft de relatieve kans om met een bepaald 
kenmerk tot de beperkten met een klein of redelijk zorgpotentieel te behoren. Een 
or van 7,8 bijvoorbeeld bij de leeftijdsgroep 55-79 jaar geeft aan dat de alleroudsten 
een ongeveer 7,8 zo grote kans hebben om tot de groep met een klein zorgpotentieel 
te behoren als de mensen met beperkingen in de jongste leeftijdsgroep (18-34 jaar).
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Tabel 4.8
Kenmerken van mensen met beperkingen met een klein en redelijk zorgpotentieel,a 2006 
(in odds ratio’s)

klein potentieel redelijk potentieel

verstandelijke 
beperking

psychische 
beperking

verstandelijke 
beperking

psychische 
beperking

18-35 jaar  1  1  1  1

36-54 jaar  3,9 **  4,2 **  1,4  1,1

55-79 jaar  7,9 **  8,4 **  2,9  2,1

geen lichamelijke aandoening  1  1  1  1

één lichamelijke aandoening  0,6  9,2 **  1,0  1,2

twee of meer lichamelijke aandoeningen  0,9  2,0  1,1  1,2

geen psychische problemenb  1  1

1-3 psychische problemenb  3,1 *  0,9

weinig professionele hulpc  1  1  1  1

gemiddelde professionele hulpc  0,7  1,1  2,7 *  2,7

veel professionele hulpc  4,4 *  5,7 **  4,2 **  2,4

zmlk/zmok/mytyl/tytylb  1  1

mlk/blob  0,2 *  0,6

normaal basisonderwijsb  0,5  0,8

pseudo R2: Nagelkerke (%)  25  31

a Zorgpotentieel bij vijftien activiteiten. Resultaten van multinomiale logistische regressieanalyses met mensen met 
beperkingen met een groot zorgpotentieel als referentiecategorie. Bij beide groepen zijn niet signifi cant: geslacht, 
mate van zintuiglijke of lichamelijke beperkingen en woonsituatie.

b Categorieën voor mensen met verstandelijke beperkingen; de vergelijkbare kenmerken aantal psychiatrische 
diagnosen en opleidingsniveau bij de groep psychisch beperkten zijn niet signifi cant.

c Hulp van een persoonlijk begeleider; percentage activiteiten waarbij men hulp krijgt van de activiteiten waarbij men 
hulp behoeft: weinig 0%-33%, middelmatig 34%-66%, veel 67%-100%.

* p < 0,05; ** p < 0,01.

Bron: SCP (VZ’06)

In beide groepen hangt een aantal kenmerken samen met de omvang van het zorg-
potentieel. Zo hebben ouderen een grote kans om deel uit te maken van de groep 
met een klein zorgpotentieel; zij hebben kennelijk of zoals verwacht, mede door hun 
verstandelijke of psychische beperkingen, weinig mogelijkheden (meer) om sociale 
contacten op te bouwen en te onderhouden.

Ook is er een sterke samenhang tussen ondersteuning door persoonlijk begelei-
ders en zorgmogelijkheden in de kring van verwanten en familie: het hebben van 
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een gering informeel zorgpotentieel is een indicatie voor een intensieve inzet van 
de persoonlijk begeleider. Deze uitkomst is een gevolg van de manier waarop het 
Centrum indicatiestelling zorg (ciz) werkt. Bij de toekenning van de awbz-functie 
‘begeleiding’ wordt namelijk rekening gehouden met de sociale zelfredzaamheid 
van mensen, zoals beperkingen in sociale contacten, sociaal isolement of signalen 
van dreigende overbelasting van informele helpers (ciz 2005). Deze conclusie is ook 
getrokken bij tabel 4.6, toen bleek dat mensen bij veel activiteiten ofwel informele 
zorg ofwel hulp van een persoonlijk begeleider ontvangen; minder vaak waren beide 
hulpverleners bij het uitvoeren van dezelfde taken actief.

Opvallend is ook dat mensen met verstandelijke beperkingen met één of meer psy-
chische problemen een vergrote kans hebben op een klein zorgpotentieel. Tevens 
bevinden zich onder de mensen met psychische beperkingen en één lichamelijke 
aandoening vaker mensen met een klein zorgpotentieel. Deze uitkomsten duiden op 
problemen van comorbiditeit.

Kenmerken zoals het geslacht en de mate van zintuiglijke of lichamelijke beper-
kingen blijken niet samen te hangen met de grootte van het potentieel (zie noot a van 
de tabel 4.8).

Een opmerkelijke uitkomst is ook dat de mate van zelfstandigheid van de woon-
situatie geen relatie vertoont met informele hulpbronnen. De veronderstelling dat 
zelfstandig wonen leidt tot een grotere omvang van het zorgpotentieel van mensen 
met beperkingen, kan op basis van deze gegevens dus niet worden bevestigd.

Mensen met beperkingen met een redelijk zorgpotentieel wijken niet sterk af van 
degenen met een groot zorgpotentieel, behalve dat ook zij intensieve ondersteuning 
van een persoonlijk begeleider krijgen.

4.7 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk staat het informele zorgpotentieel centraal van zelfstandig 
wonende mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Informele zorg is 
opgevat als de (onbetaalde) hulp door familie of bekenden bij persoonlijke verzor-
ging, huishoudelijke hulp, verpleging, begeleiding en sociaalemotionele steun. Bijna 
alle respondenten in het onderzoek hebben behoefte aan hulp op één of meer van 
deze terreinen; hier is dan ook een duidelijke noodzaak om hulp te bieden.

Driekwart van de mensen met verstandelijke beperkingen woont alleen in een huis; 
mensen met psychische beperkingen wonen wat vaker samen met kinderen, part-
ner of andere familie. Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft 89% 
regelmatig contact met twee of meer uitwonende verwanten of bekenden en dat geldt 
voor 87% van de mensen met een psychische beperking. Familieleden zijn vaak de 
belangrijkste personen in het leven van mensen met deze beperkingen. In som-
mige gevallen vervullen vrienden juist die hoofdrol; de relaties zijn dan vaak gestart 
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tijdens eerdere opname, in de woonvorm of op therapie. De kans is dus groot dat die 
vrienden zelf ook te kampen hebben met beperkingen.

Ongeveer 80% van de mensen krijgt enige vorm van zorg van familie of vrienden. Dit 
kan allerlei soorten hulp omvatten. Aan mensen met een verstandelijke beperking 
wordt de meeste sociaalemotionele steun, fysieke zorg en begeleiding verleend. Bij 
mensen met een psychische beperking gaat het wat vaker om huishoudelijke hulp en 
fysieke zorg. Deze laatste groep ontvangt even vaak familiehulp of hulp van vrienden 
als ondersteuning van een persoonlijk begeleider. Mensen met een verstandelijke 
beperking krijgen vaker hulp van een persoonlijk begeleider dan van familie of 
vrienden: zij hebben ook vaker een persoonlijk begeleider (95% resp. 83%), en ook 
de intensiteit van deze hulp ligt hoger dan bij mensen met een psychische beperking 
(4 uur en 45 minuten resp. 2 uur en 30 minuten).

Achter deze gedeelde zorgverantwoordelijkheid blijkt een behoorlijk sterke taakver-
deling schuil te gaan. Dat blijkt althans uit de cijfers ten aanzien van de verdeling 
van taken in beide groepen. Bij verstandelijk beperkten is het klussen in en om huis 
een taak die voornamelijk door informele helpers wordt uitgevoerd; persoonlijke 
begeleiders geven ondersteuning bij alle andere onderscheiden taken. Bij psychisch 
beperkten bieden informele zorgverleners naast deze klushulp ook ondersteuning 
bij de verzorging van maaltijden en hulp bij ziekte. De persoonlijk begeleider wordt 
in deze groep vaak als enige hulpverlener ingezet bij medicijngebruik en begelei-
ding. Verstandelijk beperkten trekken er nogal eens alleen op uit met (hulp van) hun 
persoonlijk begeleiders, terwijl psychisch beperkten activiteiten zoals uitgaan of op 
vakantie gaan, juist alleen met (hulp van) familie of vrienden doen.

Meer dan de helft van de mensen met een verstandelijke beperking (57%) en drie-
kwart van degenen met een psychische beperking denkt niet dat de familie veel 
taken van de persoonlijk begeleider zou kunnen overnemen. Ook op het taakniveau 
zien we dat van de verstandelijk beperkten maximaal een derde denkt dat ze toch 
hulp van verwanten zouden kunnen krijgen, mits ze dat zouden vragen. Deze nieuwe 
helpers zijn vooral inzetbaar bij begeleiding, verzorgd worden bij ziekte en sociaal-
emotionele steun. Psychisch beperkten zien nog minder vaak mogelijkheden op dit 
punt; kennelijk zijn bij hen de beschikbare opties al ruimschoots benut.

Al met al heeft 29% van de mensen met een verstandelijke of psychische beperking 
een goed functionerend netwerk met voldoende mogelijkheden om beperkingen 
te compenseren. Meer dan de helft (56%) heeft een zorgpotentieel dat als ‘redelijk’ 
getypeerd kan worden; zij wonen samen met huisgenoten, of niet, maar in het laatste 
geval beschikken zij wel over sociale contacten die eventueel hulp kunnen bieden. 
Bijna één op de vijf (16%) heeft weinig zorgpotentieel in het sociale netwerk; deze 
groep woont alleen, krijgt op dit moment geen of nauwelijks hulp van vrienden of 
familie en ziet daar ook geen mogelijkheden toe. Het betreft vooral 55-plussers 
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en mensen met een persoonlijk begeleider; op deze twee groepen richten wij onze 
beleidssuggesties.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat een extra inzet van infor-
mele helpers bij mensen met beperkingen centraal; dit om een vermindering van 
professionele hulp te realiseren. Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat bij maximaal een 
derde van de mensen met beperkingen mogelijkheden zijn om de informele zorg 
uit te breiden. Bij deze kleine groep, voornamelijk mensen met een verstandelijke 
beperking, is de hamvraag hoe dit potentieel om te zetten is in daadwerkelijke hulp. 
Er is waarschijnlijk veel te winnen door in taken van de persoonlijk begeleider meer 
nadruk te leggen op het in stand houden en ondersteunen van het sociale netwerk. 
Deze aanbeveling past bij recente beleidsontwikkelingen waarbij persoonlijk bege-
leiders zich meer moeten richten op de sociale omgeving van mensen met beperkin-
gen, in plaats van uitsluitend op de hulpvragers (Kwekkeboom 2007).

De belangstelling van persoonlijk begeleiders zou echter daarnaast moeten 
uitgaan naar de relatief grote groep mensen met beperkingen die geen extra beroep 
kunnen doen op hun omgeving. Bij hen bestaat namelijk het risico dat bij een verdere 
inperking van professionele zorg een tekort aan zorg ontstaat. De persoonlijk bege-
leider kan deze mensen helpen om hun netwerk uit te breiden. Persoonlijk begelei-
ders zijn echter, zo blijkt uit recent onderzoek, nog niet voldoende vertrouwd met 
dergelijke vormen van netwerkontwikkeling. Scholing op dit punt lijkt daarom van 
groot belang (Van Lange-Frunt en Wajon 2007).

Behalve op het verbreden van de focus van persoonlijk begeleiders, dient het beleid 
zich te richten op andere manieren om het ontstaan van een beperkt zorgpotentieel 
bij mensen met verstandelijke of psychische beperkingen te voorkómen. Hierbij valt 
te denken aan preventieve maatregelen ten aanzien van het aangaan en behoud van 
sociale relaties. Het gebrek aan informele hulpkracht bij 55-plussers toont aan dat 
men zo vroeg mogelijk in het leven de drempel van ‘netwerkontwikkeling’ moet 
overgaan. Dit om op (jongere maar zeker ook op) latere leeftijd over een zo groot en 
gevarieerd mogelijk hulppotentieel te kunnen beschikken.
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Noten

1 Voor meer informatie over het onderzoek en de uitkomsten ervan wordt verwezen naar 
de publicatie hierover (Kwekkeboom en Van Weert (nog te verschijnen), of www.scp.nl)

2 Bij de aantallen in de tabel moet worden bedacht dat dit opgaven door de respondenten 
zelf zijn. Als gevolg van stemmingswisselingen kan sprake zijn van zowel overschat-
ting (manische periode, sociaal wenselijkheid) dan wel onderschatting (depressiviteit). 
Vermoedelijk zullen over- en onderschatting tegen elkaar wegvallen.

3 De betrokken stellingen maakten deel uit van een meer omvattend blok uitspraken over 
de betekenis van de persoonlijke begeleider. 

4 Omdat in de rest van deze publicatie wordt uitgegaan van een smallere defi nitie van 
informele zorg dan in dit hoofdstuk, zijn ook multinomiale regressieanalyses uitgevoerd 
voor een beperkte reeks activiteiten die beter aansluiten bij de centrale defi nitie van deze 
publicatie (zie hoofdstuk 1). Hierbij zijn de volgende activiteiten betrokken: medicijn-
gebruik, persoonlijke verzorging, huishouden doen, maaltijd verzorgen, geldzaken 
regelen, regelen van hulp/pgb, maken en nakomen van afspraken. Ook hier bleek dat de 
alleroudsten en degenen die veel hulp ontvangen van een persoonlijk begeleider een ver-
grote kans hebben op een klein zorgpotentieel. In bijlage C, tabel C.2, zijn de uitkomsten 
opgenomen.
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5 Informele zorg en de afstand tot familie en vrienden

Marieke J. van der Meer en Clara H. Mulder (Universiteit van Amsterdam)1

5.1 Inleiding

Onderzoek heeft aangetoond dat de geografi sche afstand tussen familieleden en 
vrienden een belangrijke invloed heeft op de kans dat men instrumentele hulp 
uitwisselt (Bengtson en Roberts 1991; De Jong Gierveld en Fokkema 1998; De Boer et 
al. 2005; Grundy en Shelton 2001; Knijn en Liefbroer 2006; Lawton et al. 1994; Lee et 
al. 1990; Smith 1998). Zo is naar voren gekomen dat de kans dat iemand huishoude-
lijke hulp verleent het grootst is als niet meer dan 5 km overbrugd hoeft te worden. 
De kans daalt sterk als de afstand groter wordt en is minimaal als familieleden of 
vrienden meer dan 40 km uit elkaar wonen (De Boer et al. 2005). In de afgelopen 
decennia is het gebruikelijker geworden dat familieleden niet in dezelfde woonplaats 
wonen (Mulder en Kalmijn 2006). Omdat daarnaast de gemiddelde familieomvang is 
afgenomen, is het te verwachten dat het aantal familieleden dat dichtbij woont sub-
stantieel minder is geworden. Dit zou tot gevolg hebben dat het geven van informele 
zorg steeds meer onder druk komt te staan.

Voorgaand onderzoek over de invloed van afstanden heeft zich hoofdzakelijk beperkt 
tot de afstand tussen steeds één familielid en de zorgontvanger, zonder rekening te 
houden met de aanwezigheid en woonafstand van potentiële andere zorgverleners. 
De vraag is in hoeverre de kans dat bepaalde netwerkleden hulp bieden wordt beïn-
vloed door de relatieve geografi sche afstand die zij hebben tot de potentiële zorgont-
vanger ten opzichte van andere netwerkleden. In dit hoofdstuk komen daarom de 
volgende onderzoeksvragen aan de orde:
1 Hoe kunnen de afstanden van de potentiële zorgverleners (de netwerkleden) tot 

de potentiële zorgontvanger worden getypeerd? Hoe verschillen deze afstanden 
in relatie tot enkele persoonlijke kenmerken van de potentiële zorgontvanger 
(geslacht, leeftijd, gezondheid, leefvorm, het hebben van inwonende kinderen, 
opleidingsniveau, inkomen, al dan niet werkend, herkomst, religie en urbanisa-
tiegraad)?

2 In hoeverre wordt het al dan niet geven van hulp beïnvloed door de afstand tussen 
de woonadressen van de potentiële zorgverleners en de potentiële ontvanger na 
correctie voor persoonlijke kenmerken van verlener en ontvanger? In hoeverre 
speelt hierin mee of de potentiële zorgverlener ten opzichte van andere netwerk-
leden het dichtst bij woont?



87Informele zorg en de afstand tot familie en vrienden

3 In hoeverre wordt het al dan niet geven van hulp beïnvloed door de aanwezigheid 
van andere potentiële zorgverleners (zorgalternatieven) en hun relatieve afstand 
tot de potentiële ontvanger (verder weg, even dichtbij/dichter bij)?

4 Wat kan, mede op basis van de bevindingen, worden gezegd over de toekomstige 
uitwisseling van informele hulp en de rol van afstand hierin?

5 Wat kan, mede op basis van de bevindingen, worden gezegd over de mogelijk-
heden tot beïnvloeding door beleid van de afstanden tussen netwerkleden en van 
de rol van afstanden bij het verlenen van informele hulp?

Informele zorg is opgevat als het geven van huishoudelijke hulp door uitwonende 
familieleden en vrienden (de netwerkleden). Hulp die gegeven wordt door huisge-
noten blijft dus buiten beschouwing, zoals hulp van de partner of van ouders aan 
inwonende kinderen. Voorbeelden van huishoudelijke hulp zijn: eten koken, schoon-
maken, boodschappen halen en de was doen. Daarnaast beperken we de informele 
zorg tot hulp die verschillende keren in de drie maanden voorafgaand aan het meet-
moment is gegeven. De reden waarom de hulp wordt gegeven, is niet opgenomen in 
de data. Wel is duidelijk dat de hulp breed opgevat moet worden en niet noodzake-
lijkerwijs verband houdt met ouderdom, ziekte, of handicap van de ontvanger. We 
besteden extra aandacht aan hulp gegeven aan mensen die beperkt worden door een 
langdurige ziekte, aandoening of handicap.

De onderzoeksvragen hebben betrekking op het geven van hulp. In de analyses is 
echter de ontvanger de onderzoekseenheid. Dit heeft een technische reden. Met de 
gebruikte gegevens is het alleen mogelijk de afstanden tot alternatieve zorgverleners 
te achterhalen vanuit het perspectief van de ontvanger. Vanuit het perspectief van 
de gever is dit niet mogelijk. De gegevens voor deze bijdrage zijn afkomstig van de 
Netherlands Kinship Panel Study (nkps). De steekproef omvat iets meer dan 8000 
zelfstandig wonende 18-79-jarigen (zie bijlage D).

5.2 Literatuur

Dat afstand een belangrijke rol speelt in de uitwisseling van informele zorg is 
overtuigend aangetoond (De Jong Gierveld en Fokkema 1998; Daatland en Lowens-
tein 2005; Joseph en Hallman 1998; Knijn en Liefbroer 2006; Litwak en Kulis 1987). 
Omdat sommige relatietypen in het netwerk eerder hulp geven dan anderen, ouders 
en kinderen wisselen bijvoorbeeld eerder hulp uit dan broers, zussen of vrienden 
(Rossi en Rossi 1990), is het van belang een beeld te krijgen in hoeverre de hiërarchie 
van potentiële zorgverleners samenhangt met de geografi sche afstand die zij hebben 
tot de ontvanger. Mogelijk speelt afstand een kleinere rol bij zeer nabije familieleden 
(ouders en kinderen) dan bij broers en zussen of vrienden.

Ook is het mogelijk dat er een speciale rol is voor het familielid of de vriend(in) 
die het dichtst bij de zorgontvanger in de buurt woont. Te verwachten is dat deze 
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persoon een grote kans heeft hulp te geven, maar ook hier is het mogelijk dat dit 
meer geldt voor het ene type relatie met de ontvanger dan voor het andere. Wellicht 
springen vrienden en broers en zussen vooral in als zij het dichtst bij wonen, terwijl 
dit voor ouders en kinderen mogelijk minder geldt.

Bij het onderzoek naar de rol van afstanden moet rekening worden gehouden met de 
invloed van andere factoren op de kans dat iemand zorg verleent. Het gaat hier-
bij zowel om kenmerken van de potentiële zorgverleners als om kenmerken van 
de potentiële zorgontvanger. In deze studie kan rekening worden gehouden met 
geslacht, leeftijd, leefvorm, het hebben van kinderen, en opleidingsniveau van de 
potentiële zorgverlener. Bekend is dat vrouwen vaker zorg geven dan mannen, vooral 
als het gaat om huishoudelijk werk (Klein Ikkink et al. 1999; Knijn en Liefbroer 
2006; Starrels et al. 1995). Leeftijd speelt waarschijnlijk ook een rol. Het staat voor 
verschillende aspecten die horen bij een bepaalde levensfase. Zo zegt het iets over de 
kans dat iemand nog participeert op de arbeidsmarkt en daardoor met een specifi ek 
tijdsbudget te maken heeft, of door ouderdom wellicht zelf minder fi t is. De leefvorm 
geeft niet alleen aan of iemand er alleen voor staat of taken kan delen met een part-
ner, maar heeft mogelijk ook invloed op de kwaliteit van de relatie met de zorgont-
vanger. Zo kunnen alleenstaanden er belang bij hebben om zorg te geven, omdat zij 
zo sociale contacten onderhouden (Van der Meer 2006a). Aan de andere kant kan een 
scheiding van ouders de relatie met hun kinderen verstoren (Klein Ikkink et al. 1999). 
Het hebben van kinderen (inwonend of zelfstandig wonend) wijst op mogelijke zorg-
taken en verwachtingen van aanwezigheid met een hogere prioriteit (Klein Ikkink et 
al. 1999). Opleidingsniveau is een bekende indicator voor sociaaleconomische status 
en resulteert vaak in verschillen in leefwijze, de kans op betaald werk, mobiliteit en 
dergelijke.

Ook aan de zijde van de potentiële zorgontvanger is het van belang om met een 
aantal kenmerken rekening te houden. Een van de belangrijkste kenmerken is of 
iemand daadwerkelijk hulp nodig heeft. Aangenomen wordt dat de behoefte aan 
hulp toeneemt als de persoon zelf minder goed in staat is zorgtaken uit te voeren, 
wat kan samenhangen met leeftijd, gezondheidsproblemen of zware taakbelasting 
door het hebben van werk of kinderen in het eigen huishouden. De aanwezigheid van 
kinderen kan echter ook betekenen dat er hulpbronnen binnen het eigen huishouden 
zijn. Het beschikken over andere bronnen is ook van belang, zoals sociaaleconomi-
sche bronnen als opleidingsniveau en inkomen. Deze bronnen vergroten over het 
algemeen de mogelijkheden om zorg op andere manieren te organiseren, zoals zorg 
inkopen via de markt. Religieuze achtergrond en herkomst kunnen meespelen in de 
normen, waarden en gewoonten die binnen het informele netwerk heersen over het 
uitwisselen van zorg. Daarnaast zou verwacht kunnen worden dat een hoge mate van 
verstedelijking door allerlei individualiseringsprocessen een negatieve invloed heeft 
op informele zorgverlening. Tot slot is in diverse studies naar voren gekomen dat 
vrouwen vaker zorg ontvangen dan mannen, mogelijk doordat vrouwen vaker de spil 
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zijn binnen familieverbanden, waardoor een zorgbehoefte eerder zichtbaar wordt 
(Rossi en Rossi 1990).

5.3 Netwerkleden en afstanden tot de potentiële zorgontvanger

Gezien de bevindingen uit eerder onderzoek over de rol van afstand bij het geven van 
hulp is het wenselijk meer inzicht te krijgen in de verdeling van de netwerkleden over 
korte en langere afstand. Ook is het van belang om te weten of deze verdeling anders 
is voor mensen die kampen met belemmeringen in het dagelijks leven door fysieke 
aandoeningen. Zij zullen immers eerder hulp van anderen nodig hebben. Tabel 5.1 
laat voor zowel mensen met beperkingen als voor de hele steekproef zien in hoeverre 
men beschikt over bepaalde netwerkleden binnen 5 km, 20 km en 40 km afstand. 
Daarnaast is aangegeven hoe vaak het überhaupt voorkomt dat men deze netwer-
kleden heeft. Dat mensen aangeven helemaal geen familie te hebben komt vrijwel 
niet voor. Dit komt vooral doordat bijna iedereen althans een broer of zus heeft. In 
hoeverre men verder beschikt over bepaalde familieleden in het netwerk, hangt voor 
een groot deel samen met de levensfase waarin men zit. Zo hebben de oudste res-
pondenten meestal geen ouders meer, terwijl de jongste respondenten meestal niet 
beschikken over schoonouders en kinderen. Naast familie beschikt bijna 90% over 
ten minste één belangrijke vriend(in).

Ongeveer 60% van de potentiële zorgontvangers heeft één of meer familieleden 
binnen een afstand van 5 km wonen, bij 40% zijn dat twee of meer familieleden. 
Binnen een afstand van 40 km loopt dit percentage op tot driekwart van de mensen. 
Voor 12 tot 14% geldt echter dat alle familieleden verder weg wonen dan 40 km. De 
kans dat iemand beschikt over een bepaald familielid en dan binnen 5 km, is het 
grootst als het gaat om een broer of zus. De geselecteerde vriend(in) woont echter 
nog vaker op deze korte afstand. Dat betekent dat een groot deel van de meest 
belangrijke vriendschappen wordt onderhouden met personen die niet ver weg 
wonen, hoewel langeafstandsvriendschappen ook zeker voorkomen. Er is een lichte 
samenhang tussen de afstand van de familieleden en de afstand van de vriend(in), 
waarbij geldt dat hoe meer familieleden binnen een afstand van 5 km wonen, hoe 
groter de kans is dat de vriend ook binnen deze afstand woont (niet in de tabel). 
Woont geen enkel familielid binnen 5 km, dan woont in iets meer dan de helft van de 
gevallen ook de vriend(in) op grotere afstand.

De verdeling is weinig anders voor mensen met fysieke belemmeringen. Deze 
mensen beschikken zowel op korte als op lange afstand wat minder vaak over 
(schoon)ouders en wat vaker over kinderen. Hierbij moet bedacht worden dat het 
hebben van fysieke belemmeringen samenhangt met leeftijd en leeftijd, zoals 
gezegd, speelt een rol bij de kans om over bepaalde netwerkleden te beschikken. 
Deze verklaring op basis van generatieverschillen geldt niet voor de geselecteerde 
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vriend(in). Mensen met belemmeringen hebben net wat vaker de geselecteerde 
vriend(in) dichtbij wonen dan anderen.

Tabel 5.1
Aandeel van potentiële zorgontvangers met fysieke belemmeringen en van de totale steekproef 
dat beschikt over de diverse netwerkleden binnen een bepaalde afstand en in totaal, 2002-2004

binnen 5 km binnen 20 km binnen 40km
aanwezigheid 
netwerkleden

met 
belem-
meringen

hoofd-
steek-
proef

met 
belem-
meringen

hoofd-
steek-
proef

met 
belem-
meringen

hoofd-
steek-
proef

met 
belem-
meringen

hoofd-
steek-
proef

aantal familieleden

geen familie 39 42 20 22 12 14 1 1

één familielid 20 18 16 14 13 12 3 2

twee of meer 41 40 64 64 75 74 97 98

minstens één:

ouder 21 25 31 38 36 44 50 64

schoonouder 15 19 22 28 25 33 36 49

kind 31 22 41 29 44 32 75 72

broer of zus 37 36 56 55 67 66 92 93

geselecteerde 
vriend(in) 48 45 68 65 75 72 87 88

alle familieleden 11 11 30 30 40 40

twee ouders 10 14 15 21 17 25 26 38

twee schoonouders 7 10 11 16 13 19 19 30

alle kinderen 14 10 25 18 31 23

alle broers en 
zussen 13 14 32 32 44 44

Bron: NKPS’02-’04

Naast een mogelijke samenhang met het hebben van fysieke belemmeringen is 
gecontroleerd in hoeverre een verband bestaat tussen het aantal familieleden 
dat binnen een afstand van 5 km woont en de aanwezigheid van de geselecteerde 
vriend(in) op deze afstand enerzijds en diverse persoonlijke kenmerken van de 
potentiële zorgontvanger anderzijds. Hoewel de meeste samenhangen signifi cant 
op 5%-niveau zijn bevonden en dus hoogstwaarschijnlijk niet aan toeval zijn toe te 
schrijven, zijn de verbanden niet altijd sterk (tabel 5.2).
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Tabel 5.2
Aandeel potentiële zorgontvangers dat beschikt over familieleden en de geselecteerde vriend(in) 
binnen 5 km afstand naar persoonskenmerken van de ontvanger, 2002-2004 (horizontaal 
gepercenteerd)

familie vriend(in)

geen één lid twee of meer wel niet

man 43 17 40 n.s. 52 48 sign.

vrouw 42 18 40 55 45

leeftijd

18-29 jaar 49 10 41 sign. 48 52 sign.

30-54 jaar 42 16 42 52 48

55-64 jaar 40 23 37 56 44

65-79 jaar 39 25 36 65 35

leefvorm

gehuwd/samenwonend 39 17 44 sign. 53 47 sign.

verweduwd 39 25 36 69 31

gescheiden 45 21 35 57 43

overig alleenstaand 55 15 30 49 51

kinderen in huishouden

ja 39 15 46 sign. 55 45 n.s.

nee 44 20 36 53 47

opleidingsniveau

laag 30 19 50 sign. 64 36 sign.

midden 40 17 43 54 46

hoog 57 16 30 44 56

nettohuishoudinkomen (in euro’s)

< 900 40 20 40 sign. 62 38 sign.

900-1499 40 19 41 58 42

1500-2099 40 18 42 50 50

2100-2699 39 16 45 54 47

2.700-4199 45 16 40 50 50

≥ 4200 56 15 29 41 59

onbekend 41 21 39 53 47

heeft betaald werk

ja 43 16 41 sign. 50 50 sign.

nee 40 21 40 61 39

herkomst

Nederland 41 18 41 sign. 54 46 n.s.

buitenland 51 16 33 55 45
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Tabel 5.2 (vervolg)

familie vriend(in)

geen één lid twee of meer wel niet

religie

geen 48 18 35 sign. 50 50 sign.

r.-k. 34 18 48 59 41

Ned-hervormd 38 18 43 57 43

gereformeerd 42 17 41 55 45

overig 53 15 33 48 52

onbekend 38 19 43 57 43

urbanisatiegraad

zeer sterk stedelijk 50 21 29 sign. 49 51 sign.

sterk stedelijk 43 17 40 55 45

matig stedelijk 38 17 45 57 43

weinig stedelijk 37 16 47 56 44

niet stedelijk 42 17 41 50 50

sign.: p < 0,05; n.s. is niet signifi cant.

Bron: NKPS’02-’04

De samenhang met sociaaleconomische status is wel duidelijk herkenbaar. Zo is het 
verband met opleidingsniveau negatief, wat betekent dat hoe hoger de opleiding van 
de potentiële zorgontvanger is, hoe kleiner de kans dat er familieleden binnen 5 km 
afstand wonen of de geselecteerde vriend(in) binnen deze afstand aanwezig is. Dit 
geldt ook voor de hoogste inkomenscategorie. Daarnaast vergroot het hebben van 
betaald werk de kans dat de geselecteerde vriend(in) verder weg woont.

Hoe ouder de potentiële zorgontvanger, hoe kleiner de kans is dat er helemaal geen 
familieleden binnen een afstand van 5 km wonen. Een hogere leeftijd vergroot echter 
tegelijkertijd de kans dat het om slechts één familielid gaat. Leeftijd hangt positief 
samen met de kans dat de geselecteerde vriend(in) dichtbij woont. Bij controle blijkt 
dit leeftijdseffect het verschil in tabel 5.1 te verklaren tussen mensen met en zonder 
fysieke belemmeringen.

Gehuwden/samenwonenden hebben vaker dan anderen verschillende familieleden 
binnen 5 km afstand wonen. De aanwezigheid van de geselecteerde vriend(in) dicht-
bij is juist het hoogst onder verweduwde mensen. Alleenstaanden die niet geschei-
den zijn of verweduwd, hebben het vaakst, namelijk in iets meer dan de helft van de 
gevallen, geen familieleden binnen deze afstand. Ook de geselecteerde vriend(in) 
woont bij hen vaker verder weg. Mensen met kinderen in huis hebben wat vaker 
verschillende familieleden dichtbij. Mensen van Nederlandse herkomst verkeren ook 
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wat vaker in deze situatie. De rooms-katholieken hebben het minst vaak geen enkel 
familielid op korte afstand en het vaakst verschillende familieleden.

De mate van verstedelijking van de woonomgeving hangt zwak negatief samen 
met de mate waarin familieleden dicht bij elkaar wonen. Alleen de meest landelijke 
categorie is een uitzondering op dit verband. In deze gebieden is de bevolkingsdicht-
heid zo laag dat de onderlinge afstand tussen familieleden weer toeneemt.

5.4 Netwerkleden en het verlenen van huishoudelijke hulp

In totaal geeft 16% van de respondenten aan meerdere keren huishoudelijke hulp van 
netwerkleden te hebben ontvangen in de drie maanden voorafgaand aan het inter-
view. Voor respondenten die fysieke belemmeringen hebben ligt dit percentage niet 
veel hoger, namelijk op 20. Tabel 5.3 geeft een overzicht in hoeverre de verschillende 
netwerkleden betrokken waren bij het geven van deze hulp. Het zijn vooral de moe-
ders, schoonmoeders en dochters die huishoudelijke hulp geven. Als het specifi ek 
om hulp gaat aan mensen met belemmeringen valt op dat de rol van schoonmoeders 
wat kleiner is, terwijl kinderen (vooral de dochter) vaker hulpgever zijn en ook hulp 
van vrienden belangrijker wordt.

Tabel 5.3
Percentage netwerkleden dat huishoudelijke hulp geeft, naar relatietype met de ontvanger,a 
2002-2004

relatietype
aan persoon met 
beperkingen (n)

aan persoon in 
totale steekproef (n)

moeder 14 817 13 4513

vader 6 532 5 3207

schoonouder 5 614 6 3590

schoonmoeder 6 385 8 2237

schoonvader 4 229 3 1353

kind 12 1575 8 4899

dochter 15 809 10 2534

zoon 9 766 6 2359

broer/zus 2 2589 2 11.189

zus 3 1349 1 5559

broer 2 1240 2 5628

vriend(in) 6 1626 3 5888

vriendin 7 1033 3 3974

vriend 5 591 2 2912

a Er kunnen maximaal twee kinderen, of broers/zussen per respondent zijn geteld.

Bron: NKPS’02-’04
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Ten slotte is voor de eerste verkenning bekeken in hoeverre het ontvangen van huis-
houdelijke hulp samenhangt met het aantal netwerkleden dat binnen 5 km woont. 
Mensen die geen familie zo dichtbij hebben wonen, krijgen in iets meer dan 10% van 
de gevallen zorg. Dit percentage ligt signifi cant hoger, rond de 20, onder dege-
nen die over verschillende familieleden beschikken binnen deze afstand. Hoewel 
vriend(in)nen niet zo vaak hulp geven, geven zij net wat vaker hulp als zij binnen 5 
km wonen. Dit komt duidelijker naar voren als het gaat om hulp aan mensen met 
fysieke belemmeringen (8% ontvangt dan hulp van de geselecteerde vriend(in)nen 
tegenover 4% in de totale steekproef).

5.5 Afstanden en relatieve afstanden tussen potentiële zorgverleners en 
ontvangers

In deze paragraaf beschouwen we de invloed nader van geografi sche afstand tussen 
de potentiële zorgverlener en ontvanger op het al dan niet geven van huishoudelijke 
hulp. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen poten-
tiële zorgverleners in iemands netwerk: vader, moeder, een schoonouder, een kind, 
een broer/zus, of een vriend(in). In het model zijn verder nog voor iedere potentiële 
zorgverlener een aantal persoonlijke kenmerken opgenomen en van de potentiële 
zorgontvanger de in tabel 5.2 verkende kenmerken. Voor alle relatietypen is uitge-
gaan van het al dan niet huishoudelijke hulp geven in de totale steekproef. Hierbij 
houdt de hulp niet noodzakelijkerwijs verband met ouderdom, ziekte of handicap 
van de ontvanger. Daarom is, voor zover mogelijk met het datamateriaal, een extra 
analyse uitgevoerd waarin alleen potentiële zorgontvangers zijn opgenomen die een 
fysieke aandoening hebben en daar in het dagelijks leven lichte tot sterke belemme-
ringen van ondervinden. Dit is gedaan bij hulp door moeder, door een kind en door 
de vriend(in).

De relatieve kansverhoudingen in tabel 5.3a en 5.3b kunnen als volgt worden geïn-
terpreteerd. Per kenmerk wordt een aantal categorieën vergeleken met een referen-
tiecategorie. De referentiecategorie heeft altijd een relatieve kansverhouding van 
1. Is bij een bepaalde categorie de relatieve kansverhouding groter dan 1, dan is de 
kans dat deze categorie huishoudelijke hulp geeft groter dan voor de referentieca-
tegorie. Een relatieve kansverhouding kleiner dan 1 geeft aan dat de kans dat een 
bepaalde categorie zorg verleent kleiner is ten opzichte van de referentiecategorie. 
Het aantal sterretjes geeft aan in hoeverre het resultaat signifi cant is bevonden. Door 
de kenmerken tegelijk in het model op te nemen, worden de invloeden van de afzon-
derlijke kenmerken voor elkaar gecorrigeerd. Hierdoor wordt duidelijker zichtbaar 
in hoeverre het kenmerk afstand zelf ertoe doet, zonder dat onderliggende factoren 
meespelen zoals het feit dat hoogopgeleiden vaker op grotere afstand van elkaar 
wonen dan laagopgeleiden.
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Tabel 5.3a
Al dan niet geven van huishoudelijke hulp door vader, moeder, of schoonouder naar afstands-
kenmerken van de potentiële zorgverlener tot ontvanger, 2002-2004 (in relatieve kansverhou-
dingena op basis van logistische regressies)

afstandskenmerkenb
door
vader

door
moeder

door moeder 
aan kind met 
belemmering

door
schoonouder

afstand tot potentiële zorgontvanger (ref. < 5 km)

5-20 km  0,68 *  0,75 **  0,87  0,57 ***

20-40 km  0,29 ***  0,61 ***  1,03  0,54 **

≥ 40 km  0,23 ***  0,39 ***  0,23 ***  0,31 ***

potentiële hulpgever woont dichtst bij (ref. nee)

vader (eventueel met moeder)  1,10

moeder (eventueel met vader)  1,36 **  1,01

schoonouder woont dichtste bij   0,93

Nagelkerke R2 (%)  15  17  26  22

(n) =  2937  4159  752  3226

a *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10.
b In de modellen is gecontroleerd voor: geslacht, leeftijd, leefvorm, het al dan niet hebben van kinderen, en 

opleidingsniveau van de potentiële zorgverlener, en geslacht, leeftijd, het hebben van fysieke aandoeningen met 
belemmeringen, leefvorm, het hebben van inwonende kinderen, opleidingsniveau, inkomen, al dan niet werkend, 
herkomst, religie en urbanisatiegraad van de woonomgeving van de potentiële zorgontvanger. Voor de volledige modellen 
zie bijlage D.

Bron: NKPS’02-’04

Uit tabel 5.3a en 5.3b blijkt ten eerste dat een toename van de afstand de kans zeer 
aanzienlijk verkleint dat iemand hulp verleent. Met uitzondering van de vriend(in) 
is dit effect in de totale steekproef al signifi cant als de potentiële hulpverlener op 
5 tot 20 km afstand woont, in plaats van binnen 5 km. Dit geldt dus niet alleen voor 
de relatietypen die niet zo hoog staan in de hiërarchie van potentiële zorgverleners, 
maar ook voor de grootste zorgverleners: moeder en kinderen. Het verloop van het 
afstandsverval is echter niet voor elk relatietype hetzelfde. Zo valt op dat het effect 
bij vaders al vrijwel maximaal is vanaf een afstand van 20 km. De kans dat vaders 
dan nog hulp geven is minder dan een derde ten opzichte van vaders die binnen 5 km 
afstand wonen. Deze grens bij 20 km is ook te zien bij de kinderen, hoewel de kansen 
bij kinderen minder dalen dan bij vader. Bij schoonouders en broers/zussen is er juist 
weinig verschil tussen de categorieën 5 tot 20 km en 20 tot 40 km. De kansen zijn dan 
bijna tot de helft gedaald, maar bij een afstand vanaf 40 km is het effect nog groter.

Als gekeken wordt naar de selectie waarbij het alleen gaat om het al dan niet hulp 
geven aan mensen met belemmeringen, dan valt op dat vooral voor moeders afstand 
minder belangrijk wordt. Pas bij een afstand vanaf 40 km is de kans signifi cant (veel) 
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kleiner dat zij hulp geven. Als kinderen potentiële hulpgevers zijn voor ouders met 
belemmering dan wordt de kans signifi cant kleiner vanaf een afstand van 20 km. Bij 
de vriend(in) is de rol van afstand niet duidelijk anders voor deze twee selecties.

Tabel 5.3b
Al dan niet geven van huishoudelijke hulp door kind, broer/zus, of vriend(in) naar afstands-
kenmerken van de potentiële zorgverlener tot ontvanger, 2002-2004 (in relatieve kansver-
houdingena op basis van logistische regressies)

afstandskenmerkenb door kind

door kind aan 
ouder met 
belemmering

door 
broer/zus

door
vriend(in)

door vriend(in) 
aan persoon met 
belemmering

afstand tot potentiële zorg-
ontvanger (ref. < 5 km)

5-20 km  0,70 **  0,87  0,57 **  0,86  0,81

20-40 km  0,55 **  0,45 *  0,53 **  0,45 *  0,25 *

≥ 40 km  0,57 ***  0,42 ***  0,24 ***  0,19 ***  0,18 **

woont dichtst bij potentiële 
zorgontvanger (ref. nee)  0,94  0,98  1,73 **  1,41 *  1,32

Nagelkerke R2 (%)  10  11  12  19  19

(n) =  4172  1362  9691  6415  1498

a *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10.
b In de modellen is gecontroleerd voor: geslacht, leeftijd, leefvorm, het al dan niet hebben van kinderen, en opleidingsniveau 

van de potentiële zorgverlener, en geslacht, leeftijd, het hebben van fysieke aandoeningen met belemmeringen, 
leefvorm, het hebben van inwonende kinderen, opleidingsniveau, inkomen, al dan niet werkend, herkomst, religie en 
urbanisatiegraad van de woonomgeving van de potentiële zorgontvanger. Voor de volledige modellen zie bijlage D.

Bron: NKPS’02-’04

Vervolgens is nagegaan in hoeverre de kans op het geven van zorg wordt beïnvloed 
door het feit dat een bepaalde potentiële zorgverlener van alle netwerkleden het 
dichtst bij de ontvanger woont. De gedachte is dat hierdoor de druk om als zorgverle-
ner op te treden toeneemt. Dit is vooral van belang om te weten voor de relatietypen 
van wie men normaal gesproken niet zo snel verwacht dat ze zorg geven. De resulta-
ten laten zien dat een grotere kans in deze situatie alleen signifi cant naar voren komt 
in de totale steekproef en dan bij moeder, broer/zus en de vriend(in), waarbij het 
effect voor de broer/zus het grootste is. Terwijl normaal gesproken de kans dus niet 
zo groot is dat een broer of zus, of vriend(in) zorg geeft, lijkt het erop dat hun rol als 
zorgverlener toeneemt als blijkt dat zij het dichtst bij wonen. Dit geldt bijvoorbeeld 
niet voor vaders of schoonouders.

Het zou voorstelbaar zijn dat afstand een andere rol speelt voor degene die het 
dichtst bij woont dan voor andere potentiële hulpgevers. Wellicht speelt het een 
kleinere rol bij de dichtst bij wonende, omdat die zich toch al verplicht voelt hulp te 
geven. Om na te gaan of dit het geval is, zijn extra modellen geschat waarin ook de 
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interactie tussen afstand en het al dan niet het dichtst bij wonen is opgenomen (niet 
in een tabel). Deze interactie bleek in geen van de modellen signifi cant.

Tabel 5.4a
Al dan niet geven van huishoudelijke hulp door vader, moeder, of schoonouder in relatie tot de 
aanwezigheid van zorgalternatieven, 2002-2004 (in relatieve kansverhoudingena op basis van 
logistische regressies)

zorgalternatievenb (ref. aanwe-
zig, even dichtbij of dichter bij) door vader door moeder

door moeder aan kind 
met belemmering

door schoon-
ouder

ouders

afwezig 1,13

aanwezig, verder weg 0,81

schoonouders

afwezig  1,19  0,97  0,46 *

aanwezig, verder weg  1,21  1,06  0,52 *

kinderen van ontvanger

afwezig  1,11  1,13  1,74 0,55

aanwezig, verder weg  2,68  1,66  3,59 0,80

broers/zussen

afwezig  2,04 **  1,94 ***  2,99 ** 1,39

aanwezig, verder weg  1,18  1,33 ***  1,44 1,36

vriend(in)

afwezig  0,55  0,79  0,99 0,57

aanwezig, verder weg  1,10  1,30 **  1,25 0,92

Nagelkerke R2 (%)  16  17  29 23

(n) =  2950  4170  756 3244

a *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10.
b In de modellen is gecontroleerd voor: geslacht, leeftijd, leefvorm, het al dan niet hebben van kinderen, en opleidingsniveau 

van de potentiële zorgverlener, en geslacht, leeftijd, het hebben van fysieke aandoeningen met belemmeringen, leefvorm, 
het hebben van inwonende kinderen, opleidingsniveau, inkomen, al dan niet werkend, herkomst, religie en urbanisatiegraad 
van de woonomgeving van de potentiële zorgontvanger. Voor de volledige modellen zie bijlage D.

Bron: NKPS’02-’04

De mogelijke effecten voor potentiële zorgverleners door de aan- of afwezigheid van 
andere netwerkleden, de zorgalternatieven, zijn meer in detail uitgewerkt in tabel 
5.4a en 5.4b. De verwachting is dat als een bepaald zorgalternatief in het netwerk 
van de ontvanger afwezig is, de potentiële zorgverlener die wel aanwezig is eerder 
een zorgtaak op zich neemt. Omdat geografi sche afstand tot de zorgontvanger zo’n 
belangrijke rol speelt, is het verder de vraag in hoeverre deze substitutie ook optreedt 
als de alternatieve zorgverlener wel aanwezig is, maar verder weg woont.
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Tabel 5.4b
Al dan niet geven van huishoudelijke hulp door kind, broer/zus, of vriend(in) in relatie tot de 
aanwezigheid van zorgalternatieven, 2002-2004 (in relatieve kansverhoudingena op basis van 
logistische regressies)

zorgalternatievenb (ref. 
aanwezig, even dichtbij 
of dichter bij) door kind

door kind aan 
ouder met 
belemmering

door broer/
zus door vriend(in)

door vriend(in) 
aan persoon met 
belemmering

ouders van ontvanger

afwezig 1,00  0,65  1,59  1,95 **  1,89

aanwezig, verder weg 0,84  0,51 *  1,50 **  1,46  1,53

schoonouder

afwezig 1,10  1,88  1,24  0,97  0,36 **

aanwezig, verder weg 0,93  2,44 *  1,28  0,82  0,31 **

(andere) kinderen

afwezig 1,05  1,42  0,94  1,52  0,94

aanwezig, verder weg 1,03  1,16  1,75 *  2,05 **  2,03 *

onbekend 1,12  0,92

(andere) broers/zussen

afwezig 1,22  1,15  1,34  0,82  0,67

aanwezig, verder weg 0,99  0,82  1,07  0,98  1,05

onbekend  1,21

vriend(in)

afwezig 0,98  0,86  0,80

aanwezig, verder weg 1,08  1,25  1,25

Nagelkerke R2 (%) 9  11  12  19  21

(n) = 4352  1423  9968  6415  1498

a ** p < 0,05; * p < 0,10.
b In de modellen is gecontroleerd voor: geslacht, leeftijd, leefvorm, het al dan niet hebben van kinderen, en 

opleidingsniveau van de potentiële zorgverlener, en geslacht, leeftijd, het hebben van fysieke aandoeningen met 
belemmeringen, leefvorm, het hebben van inwonende kinderen, opleidingsniveau, inkomen, al dan niet werkend, 
herkomst, religie en urbanisatiegraad van de woonomgeving van de potentiële zorgontvanger. Voor de volledige 
modellen zie bijlage D.

Bron: NKPS’02-’04

De uitkomsten wijzen niet overtuigend in een bepaalde richting, als het gaat om de 
aanwezigheid van zorgalternatieven en hun relatieve geografi sche afstand tot de ont-
vanger. Zo levert de afwezigheid van de één lang niet altijd een grotere kans op dat de 
ander zorg verleent. In verschillende situaties wijst de uitkomst eerder op het tegen-
overgestelde: bij afwezigheid van een bepaald zorgalternatief wordt ook minder zorg 
gegeven door degene die wel aanwezig is. Deze onverwachte verbanden zijn echter 
vrijwel nooit signifi cant. Uitzondering hierop vormt de kleine kans dat er vrienden-
hulp wordt gegeven aan personen met een belemmering in relatie tot de afwezigheid 
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of het verder weg wonen van schoonouders. Dergelijke uitkomsten zijn moeilijk te 
interpreteren en er kunnen dan ook geen harde uitspraken over gedaan worden.

Ondanks deze complexiteit zijn er echter ook een paar verbanden die suggereren dat 
substitutie wel optreedt. Dit komt naar voren bij de vriend(in), namelijk als de ouders 
afwezig zijn of de kinderen van de ontvanger verder weg wonen. Als broers en zussen 
afwezig zijn is de betekenis van moeder als zorgverlener groter, overigens ook van 
vader. Het effect van de afwezigheid van broers en zussen is nog sterker voor moeder 
als het kind kampt met belemmeringen. Dit kan komen doordat moeder haar aan-
dacht kan richten op het enig kind. Als broers en zussen wel aanwezig zijn, maar 
verder weg wonen, is in de totale steekproef de kans ook groter dat moeder zorgver-
lener is. Aan de andere kant is de rol van broer/zus als zorgverlener juist groter als de 
ouders afwezig zijn, of verder weg wonen, hoewel alleen het verder weg wonen van 
de ouders een signifi cant niveau haalt. Ook als de kinderen van de ontvanger verder 
weg wonen dan de broer/zus neemt de kans net signifi cant toe dat de broer/zus zorg 
geeft.

Op de overige kenmerken van de zorgverleners en de ontvanger wordt hier slechts 
kort ingegaan. De gegevens staan gepresenteerd in bijlage D. Eerst kijken we naar 
zorgverleners die een generatie ouder zijn dan de ontvanger: vader, moeder en 
schoonouder. De hulp wordt het minst vaak gegeven door de 75-plussers, maar 
vaders vallen op doordat zij signifi cant vaker zorg verlenen in de jaren na de pensi-
oengerechtigde leeftijd, 65 tot 75 jaar. Verder geven gescheiden ouders signifi cant 
minder vaak hulp, hoewel dit bij moeders alleen geldt als zij na de scheiding alleen-
staand zijn gebleven. Als het gaat om kenmerken van de ontvanger, in dit geval een 
(schoon)kind, dan valt op dat moeders en schoonouders (meestal de schoonmoeder) 
vaker zorg geven aan een (schoon)dochter, terwijl bij hulp door vaders dit verschil 
tussen zonen en dochters niet signifi cant is. Moeder en schoonouder springen ook 
vaker bij als er bij de ontvanger kinderen in het huishouden aanwezig zijn, of als de 
ontvanger alleenstaand is. Verder zijn het vooral de jongere schoon)kinderen die 
hulp krijgen, en geven zowel vader als moeder vaker hulp als er sprake is van sterke 
belemmeringen door een fysieke aandoening. Dit laatste geldt overigens voor alle 
potentiële hulpgevers, behalve de schoonouder. Als de groep potentiële ontvangers 
geselecteerd wordt op het hebben van lichte tot sterke belemmeringen, dan zijn er 
een paar verschillen bij het al dan niet hulp geven door de moeder. De leefvorm van 
de moeder levert dan geen signifi cant verschil op en dat geldt ook voor het geslacht, 
de leefvorm en het hebben van kinderen in het huishouden van de ontvanger. Wel 
moet bedacht worden, dat het in het onderzoek betrokken aantal personen voor dit 
model kleiner is, waardoor signifi cante resultaten pas bij grotere geschatte effecten 
worden bereikt.

De broer/zus en de vriend(in) vormen potentiële zorgverleners uit dezelfde generatie 
als de ontvanger. Het zijn vooral zussen die hulp uitwisselen. Als men zelf kinderen 
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heeft, is de kans kleiner dat zorg aan een broer/zus wordt gegeven. Alleenstaande 
broers/zussen die niet verweduwd of gescheiden zijn geven vaker hulp. Bij vrienden-
hulp valt ten eerste op dat geen signifi cante invloed van geslacht wordt gevonden, 
zowel bij de gever als bij de ontvanger, ten tweede dat gescheiden vrienden signi-
fi cant vaker hulp geven. Mogelijk vormt het verlenen van zorg in deze situaties een 
extra investering om sociale contacten te behouden. De vrienden die de zorg ontvan-
gen zijn vaker alleenstaand, of hebben kinderen in het huishouden. Bij de selectie 
van potentiële zorgontvangers met fysieke belemmeringen valt op dat de kans om 
vriendenhulp te ontvangen groter is als de ontvanger betaald werk heeft.

Ten slotte vormen kinderen een categorie potentiële zorgverleners die een generatie 
jonger is dan de ontvanger. De kans in het algemeen dat kinderen huishoudelijke 
zorg verlenen is groter als zij jonger zijn dan dertig of alleenstaand, waarbij zoals 
gezegd dochters vaker zorg geven dan zoons, en moeders vaker zorg ontvangen. 
Het geslacht van de ouder speelt echter geen signifi cante rol als de ouder te maken 
heeft met lichte of sterke belemmeringen. Ook zijn de zorgverlenende kinderen dan 
niet alleen vaker twintigers maar ook 45-plussers. De hulp wordt vaker gegeven aan 
een verweduwde ouder. De hulp komt wat vaker voor bij ouders van buitenlandse 
herkomst. Ten opzichte van andere relatietypen lijkt de urbanisatiegraad van de 
woonomgeving (van de ontvanger) een grotere rol te spelen. Hierbij valt vooral op 
dat zowel in de totale steekproef als in de selectie van ouders met belemmeringen 
de kans dat hulp ontvangen wordt van een kind kleiner is in de minst verstedelijkte 
categorie. Dit effect staat los van de woonafstand tussen kind en ouder.

5.6 Conclusies

Geografi sche afstand speelt een aanzienlijke rol bij de kans dat iemand zorg ver-
leent. Dit geldt niet alleen voor potentiële zorgverleners die in relationeel opzicht 
verder weg staan maar ook voor de meest directe bloedverwanten, ouders en kinde-
ren. Dit effect van woonafstand is al aangetoond vanaf 5 km. Wel lijkt in een aantal 
gevallen afstand er minder toe te doen als de hulp gegeven wordt aan mensen die 
kampen met fysieke belemmeringen in het dagelijks leven. Vooral moeders over-
bruggen in deze situatie vaker grotere afstanden.

Omdat afstand zo belangrijk is, was het de verwachting dat de betekenis van 
bepaalde netwerkleden in de zorgverlening groter is als zij ten opzichte van andere 
netwerkleden het dichtst bij de potentiële ontvanger wonen. De uitkomsten op basis 
van deze relatieve geografi sche afstanden zijn complexer en minder eenduidig dan 
de resultaten met betrekking tot de enkelvoudige afstanden. De meeste verbanden 
zijn niet signifi cant, wat aangeeft dat het wel of niet verlenen van hulp toch vooral 
samenhangt met persoonlijke kenmerken van de potentiële zorgverlener en ontvan-
ger en hun directe onderlinge geografi sche afstand, ongeacht hoe het netwerk van de 
ontvanger er verder uitziet.
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Toch is er wel een aantal samenhangen gevonden, waarbij de afwezigheid en rela-
tieve geografi sche afstand van zorgalternatieven een rol lijken te spelen bij de kans 
dat andere netwerkleden zorg geven. Hoewel moeders over het algemeen al een zeer 
prominente rol vervullen, wordt deze positie nog sterker als zij het dichtst bij wonen. 
Dat zowel vader als moeder vaker hulp geeft indien broers en zussen (van de ontvan-
ger) afwezig zijn, kan te maken hebben met het feit dat ouders in deze situatie hun 
aandacht niet hoeven te verdelen over verschillende kinderen. De moeder geeft als 
dichtst bij wonende echter in de totale steekproef ook vaker zorg als er wel broers/
zussen aanwezig zijn, maar verder weg wonen. Dit zou voor moeders een behoorlijke 
belasting kunnen betekenen.

De grotere kans om als zorgverlener op te treden als men het dichtst bij woont is 
ook zichtbaar bij broers/zussen en vrienden. Zij lijken vooral een zorgalternatief 
te zijn indien ouders niet meer leven of verder weg wonen. Vriendenhulp vertoont 
ook signifi cante verbanden met de aanwezigheid van kinderen van de ontvanger, 
hoewel de uitkomsten niet eenduidig zijn. In de totale steekproef is de kans dat de 
vriend(in) zorg geeft signifi cant groter indien kinderen wel aanwezig zijn, maar 
verder weg wonen, terwijl de kans dat iemand met belemmeringen zorg ontvangt van 
een vriend(in) groter is als de ontvanger helemaal geen kinderen heeft. Bij deze hulp 
van broers/zussen en vrienden moet wel in gedachten worden gehouden dat zij in de 
totale zorgverlening een bescheiden rol blijven spelen.

Het aandeel in de bevolking dat informele hulp geeft is niet heel groot, maar in de 
hulp die wordt gegeven spelen familieleden wel een grote rol. Tegelijk maakt het 
veel verschil of de familie in de buurt woont. De resultaten lijken erop te wijzen dat 
de afwezigheid van een bepaald type familielid in de buurt er slechts zeer beperkt 
toe leidt dat andere familieleden of vrienden inspringen. Een belangrijke vraag is 
nu wat dit betekent voor degenen die géén familieleden in de buurt hebben wonen. 
Hoe voorzien zij in hun behoefte aan informele hulp? Met de gebruikte nkps-data 
valt dit niet te onderzoeken. Wellicht doen deze mensen eerder een beroep op buren. 
Door de minder sterke gevoelens van verplichting onder buren is dit type hulp wel 
kwetsbaarder. Ook kan het zijn dat zij vaker gebruikmaken van thuiszorg, maaltijd-
voorzieningen of betaalde hulp. Maar het is ook mogelijk dat zij minder vaak hulp 
ontvangen, waardoor ze grotere moeite hebben om in hun dagelijkse behoeften te 
voorzien.

5.7 Toekomst en beleid

Het is duidelijk dat zorg niet zomaar wordt overgenomen als een bepaalde persoon 
het dichtst bij blijkt te wonen. Dit zal toch erg blijven afhangen van zijn/haar eigen 
afstand tot de potentiële zorgontvanger. Dit doet de vraag rijzen wat er te verwach-
ten valt voor de toekomstige afstanden tussen familieleden. Nu heeft zo’n 60% nog 
minstens één familielid binnen een afstand van 5 km wonen. Meestal heeft men 



102 Informele zorg en de afstand tot familie en vrienden

ook een belangrijke vriendschap binnen deze afstand. De meeste mensen beschik-
ken dus wel over potentiële zorgverleners in de nabije omgeving. Het is echter ook 
duidelijk dat met een hogere sociaaleconomische status zowel de familiekring als de 
vriendenkring geografi sch meer verspreid raakt. Met het stijgende opleidingsniveau 
gaat dit naar alle waarschijnlijkheid voor steeds meer mensen gelden. Hoogopge-
leiden hebben wel het voordeel dat ze meestal over meer (fi nanciële) hulpbronnen 
beschikken, waarmee zorg kan worden ingekocht. Het is echter maar de vraag of 
deze hulpbronnen de afwezigheid van netwerkleden in de buurt voldoende kunnen 
compenseren.

Daarnaast is het aantal kinderen per gezin afgenomen en is de kinderloosheid wat 
hoger dan in vorige generaties. Hierdoor zullen ouderen wat minder vaak kinderen 
in de buurt hebben wonen, of helemaal geen kinderen hebben als potentiële zorg-
verleners. Bovendien neemt voor jongere generaties de kans af dat een broer of zus 
aanwezig is en in de buurt woont. Ook blijven meer mensen alleenstaand waardoor 
minder mensen op hun partner, of eventueel hun schoonouders, kunnen terugval-
len. Het is daarom te verwachten dat de informele zorgverlening op het punt van 
nabijheid van familieleden meer onder druk komt te staan. Als gevolg hiervan zou 
het belang van vriendenhulp kunnen toenemen.

Vanuit beleidsoogpunt is het wenselijk dat familieleden dicht bij elkaar in de buurt 
kunnen wonen om zo eenvoudig mogelijk zorg te kunnen uitwisselen. Uit ander, 
op dit moment nog lopend, onderzoek blijkt dat zowel de oudere generatie (zie voor 
de eerste resultaten Van Diepen en Mulder 2006) als de jongere in hun woonlocatie-
keuze slechts beperkt rekening houdt met de woonplaatsen van familieleden. Het 
lijkt niet erg realistisch het stimuleren in de richting van familieleden te verhuizen 
als beleidsdoelstelling na te streven. Het valt echter wel te overwegen dit beter te 
faciliteren voor degenen die het graag zouden willen, maar er niet de gelegenheid 
voor hebben. Dit zou op twee manieren kunnen.

Allereerst is het mogelijk om in de niet-geliberaliseerde sectoren van de woning-
markt sociale binding een grotere rol te laten spelen bij de toewijzing van woningen 
of plaatsen in een verzorgingshuis, of de mogelijkheden zich in te schrijven voor 
bepaalde woningen. Dit zou zelfs op buurtniveau kunnen gebeuren. Op dit moment 
wordt binding aan een buurt, gemeente of regio slechts gedefi nieerd op basis van 
woongeschiedenis (ergens al wonen of er kortgeleden gewoond hebben) en op basis 
van economische binding (ergens werken of studeren). De woonplaats van familiele-
den zou als bindingscriterium kunnen worden toegevoegd.

Verder is het mogelijk bij de inrichting van buurten, wijken of wooncomplexen in 
steden meer rekening te houden met de woonwensen van diegenen die in de buurt 
van familieleden willen wonen. Op complexniveau kan dat met de zogenoemde 
aanleun- of kangoeroewoningen. Op lokaal niveau zijn er op dit vlak, kleinschalige, 
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maar interessante initiatieven. Op een iets hoger schaalniveau zou het helpen om 
de woonwensen van verschillende generaties, met verschillende leeftijden, dicht bij 
elkaar te faciliteren. Nultredewoningen en woon-zorgcombinaties zouden daarom 
niet te ver weg van gezinsvriendelijke woonvormen moeten worden gerealiseerd.

Tot op heden is er slechts minimaal aandacht voor mogelijkheden op het platteland 
wat betreft meer-generatie-bewoning op het boerenerf. Hier komt het toestaan van 
bijbouwen op het erf, of het verbouwen van stal tot extra woning ter discussie te 
staan. Over het algemeen worden deze aanpassingen op het erf door beleid onmoge-
lijk gemaakt, of slechts in beperkte mate gedoogd.

Vrienden en broers en zussen geven weliswaar niet erg vaak hulp, maar onze 
onderzoeksresultaten geven wel aanwijzingen dat zij soms inspringen als er geen 
eerstegraads familieleden (ouders en kinderen) in de buurt voorhanden zijn. Ver-
lofregelingen zijn op dit moment alleen gericht op eerstegraads familieleden. Om 
de hulp aan vrienden en broers en zussen beter te faciliteren valt te overwegen deze 
regelingen uit te breiden naar verdere familieleden en mogelijk ook vrienden.

Noot

1 De Netherlands Kinship Panel Study wordt ondersteund door subsidie 480-10-009 van 
het Fonds Investeringen Groot van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (nwo), en door het Nederlands Interdisciplinair Demografi sch Instituut 
(nidi), de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van 
Tilburg. De bijdrage van Clara Mulder aan dit hoofdstuk werd gesubsidieerd door nwo 
in het kader van de Vernieuwingsimpuls (vici-subsidie no. 453-04-001). Onze dank gaat 
uit naar Aslan Zorlu voor zijn hulp bij het gebruik van stata.
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6 Informele zorg en tijdsbudget

Marieke J. van der Meer en Clara H. Mulder (Universiteit van Amsterdam)1

6.1 Inleiding

Vanuit beleidsoogpunt brengt de vergrijzing confl icterende vraagstukken mee. 
Enerzijds wordt gevreesd voor een al te grote krimp van de beroepsbevolking, 
waardoor meer deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt gewenst is. Anderzijds 
wordt gevreesd dat een toename in betaald werk onder vrouwen leidt tot een afname 
in het aanbod van informele zorgverleners (De Klerk en De Boer 2005), aangezien 
vrouwen het meest betrokken zijn bij de uitwisseling van informele zorg (Pruchno 
2000; Van Doorne-Huiskes et al. 2002). Vanuit het beleid krijgt de informele zorg 
juist een steeds grotere rol toebedeeld om de toenemende vraag naar zorg betaalbaar 
te houden. De vrees dat vrouwen die toetreden tot de arbeidsmarkt minder informele 
zorg zullen gaan verlenen is gebaseerd op de gedachte dat het hebben van betaald 
werk leidt tot een dusdanige aanslag op het tijdsbudget dat er te weinig tijd overblijft 
voor het verlenen van zorg. Tot op heden zijn er echter maar beperkte aanwijzingen 
gevonden dat het hebben van betaald werk van invloed is op het aanbod van infor-
mele zorg (Stoller 1983; Lang en Brody 1983; Starrels et al. 1995; De Klerk en De Boer 
2005; Timmermans et al. 2001).

Naast betaald werk nemen kinderen veel van het beschikbare tijdsbudget van ouders 
in beslag. Zeker als het om nog jonge kinderen gaat, kosten de zorgtaken veel tijd. 
Ook hierdoor zou het verlenen van informele zorg aan mensen buiten het huishou-
den extra moeizaam kunnen worden. Onderzoeksresultaten met betrekking tot dit 
effect zijn echter niet eenduidig: soms wordt wel een negatief effect gevonden van het 
hebben van kinderen op het verlenen van zorg, soms niet (Knijn en Liefbroer 2006; 
Starrels et al. 1995; Stoller 1983).

De vraag blijft actueel in hoeverre potentiële zorgverleners zorgtaken op zich nemen 
voor personen buiten het eigen huishouden bij een verschillend beslag op het tijds-
budget door werk en kinderen binnen het eigen huishouden. Deze studie bouwt dan 
ook voort op de reeds bestaande onderzoeken, waarbij aan een aantal aspecten van 
de mogelijke invloed van tijdsbudgetten op het al dan niet verlenen van informele 
zorg extra aandacht wordt besteed. Ten eerste worden mogelijke samenhangen in 
beschouwing genomen met de relatietypen die aanwezig zijn onder de potentiële 
zorgontvangers, zoals diverse familieleden en vrienden. Daarnaast is er extra aan-
dacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen als potentiële zorgverlener en het 
effect van een gecombineerde druk op het tijdsbudget. 
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De volgende onderzoeks vragen zijn geformuleerd:
1 In hoeverre wordt het al dan niet geven van hulp aan verschillende typen ontvan-

gers (vader, moeder, schoonouder, kind, broer/zus, of vriend(in) beïnvloed door 
andere aanspraken op het tijdsbudget van de potentiële zorgverlener, op basis van 
de tijd besteed aan betaald werk en de aanwezigheid van (jonge) kinderen in het 
huishouden, na correctie voor persoonlijke kenmerken van de potentiële zorgver-
lener en van de potentiële zorgontvanger?

2 In hoeverre wordt het al dan niet geven van hulp daarnaast beïnvloed door druk 
op het tijdsbudget als gevolg van de aanwezigheid van een partner en de tijd die 
deze aan betaald werk besteedt?

3 In hoeverre zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in het al dan niet 
geven van hulp in relatie tot de kenmerken van het tijdsbudget, na correctie voor 
persoonlijke kenmerken van de potentiële zorgontvanger? En in hoeverre heeft de 
mate waarin beide partners werken in combinatie met de aanwezigheid van jonge 
kinderen in het huishouden effect op het al dan niet hulp geven van vrouwen?

4 Wat kan, mede op basis van de bevindingen, worden gezegd over de toekomstige 
uitwisseling van informele hulp en de rol van tijdsbudgetten hierin?

5 Wat kan, mede op basis van de bevindingen, worden gezegd over de mogelijk-
heden tot beïnvloeding door beleid van de rol van tijdsbudgetten bij het verlenen 
van informele hulp?

Informele hulp wordt in dit onderzoek breed opgevat en houdt niet noodzakelijker-
wijs verband met ouderdom, ziekte, of handicap van de ontvanger. De gegevens zijn 
afkomstig van de Netherlands Kinship Panel Study (nkps). De steekproef omvat iets 
meer dan 8000 zelfstandig wonende 18-79-jarigen (zie bijlage E).

6.2 Literatuur

In een buitenlandse studie vindt Stoller (1983) dat zonen met betaald werk minder 
uren zorg verlenen aan hun ouders dan zonen zonder betaald werk, terwijl in een 
andere studie Lang en Brody (1983) aantonen dat dochters met betaald werk minder 
uren informele zorg verlenen aan hun moeders. In Nederland heeft de gestegen 
arbeidsparticipatie onder vrouwen vooral betrekking gehad op een toename in het 
werken in deeltijd. Dit heeft echter niet aantoonbaar geleid tot een afname in het 
totale aanbod van informele zorg (De Klerk en De Boer 2005). Ook zijn er nauwelijks 
aanwijzingen gevonden dat het aantal uren betaald werk samenhangt met het al dan 
niet geven van deze zorg (Timmermans et al. 2001). Er is echter weinig bekend over 
de vraag of deze bevindingen gelden voor alle zorgrelaties die er binnen een infor-
meel netwerk bestaan. Het is te verwachten dat mensen in hoge mate bereid zijn 
arbeid en zorg te combineren als het om netwerkleden gaat die hoog in de hiërarchie 
staan van zorguitwisseling en plichtsgevoel (Rossi en Rossi 1990), zoals ouders 
en kinderen. Dit zou echter anders kunnen uitpakken voor relatietypen die verder 
af staan, zoals broers, zussen en vrienden. Verwacht wordt dat bij dergelijke zorg-
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relaties de druk op het eigen tijdsbudget een grotere rol speelt bij de afweging wel of 
geen zorg te verlenen.

Naast de eigen deelname aan betaald werk heeft de aanwezigheid van een partner 
invloed op het tijdsbudget van de potentiële zorgverlener. Het is de vraag in hoeverre 
dit effect heeft op het daadwerkelijk verlenen van informele zorg. De invloed kan 
twee kanten op werken. Aan de ene kant kan de partner een extra hulpbron zijn, 
waardoor taken verdeeld kunnen worden. Aan de andere kant kan de aanwezigheid 
van een partner als concurrerend worden gezien in tijd, aandacht, en zorgprioriteit 
die te vergeven is (Dautzenberg et al. 1996; Starrels et al. 1995). Als de partner boven-
dien ook veel werkt, neemt de druk op het tijdsbudget toe als aan andere verplichtin-
gen moet worden voldaan.

In een onderzoek naar taken en tijdsbelasting is geen signifi cant effect gevonden 
van de arbeidsparticipatie van de partner op de ervaren tijdsbelasting van personen 
met een hulpbehoevende in de omgeving. Hierbij is echter niet apart naar mannen 
en vrouwen gekeken of naar de combinatie met de eigen baan (Timmermans et al. 
2001). Te verwachten is dat een negatief effect van tweeverdienerschap op de kans 
informele zorg te geven vooral voor vrouwen geldt. Gebleken is dat als beide partners 
werken, het merendeel van de huishoudelijke taken en zorgtaken voor de kinderen 
bij de vrouw blijft liggen, waardoor voor hen een extra zware taakbelasting ontstaat 
(Keuzenkamp en Hooghiemstra 2000).

De aanwezigheid van kinderen legt op zichzelf al een extra druk op het tijdsbudget. 
Vooral kinderen tot twaalf jaar vragen veel tijd van de ouders (Timmermans et al. 2001). 
Een enkele studie wijst op een negatief verband tussen het aantal kinderen in het eigen 
huishouden en het geven van diverse vormen van informele hulp (Starrels et al. 1995). 
Anderen vinden geen signifi cant effect van de aanwezigheid van kinderen ongeacht 
leeftijd (Knijn en Liefbroer 2006). In deze studies is niet altijd rekening gehouden met 
de leeftijd van de kinderen en is geen onderscheid gemaakt naar het geslacht van de 
zorgverlener. Stoller (1983) vindt juist een positieve relatie tussen het aantal uren dat 
volwassen zonen zorg verlenen aan een ouder en het aantal kinderen onder de leeftijd 
van 6 jaar in het eigen huishouden. Als verklaring wordt geopperd dat de man in deze 
gezinssituatie eerder informele zorgtaken buitenshuis van de vrouw overneemt, omdat 
de vrouw haar handen al vol heeft aan het eigen jonge kroost.

Bij het onderzoek naar de rol van het tijdsbudget van de potentiële zorgverlener 
moet rekening worden gehouden met de invloed van andere factoren op de kans dat 
iemand zorg verleent. Het gaat hierbij om sociaaldemografi sche, sociaaleconomi-
sche en culturele kenmerken en gezondheid van zowel de potentiële zorgverlener als 
de potentiële zorgontvanger. Voor deze studie beschikken we vooral over informatie 
van de potentiële zorgverlener. Rekening wordt gehouden met geslacht, leeftijd, het 
al dan niet hebben van gezondheidsproblemen, opleidingsniveau, inkomen, her-
komst, religie en urbanisatiegraad van de woonomgeving.
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De afwezigheid van een partner geeft niet alleen aan dat iemand er in het huishou-
den alleen voor staat, maar heeft mogelijk ook invloed op de relatie met potentiële 
zorgontvangers. Zo kunnen alleenstaanden er belang bij hebben om zorg te geven, 
omdat zij zo sociale contacten onderhouden (Van der Meer 2006a). Aan de andere 
kant wordt verwacht dat dit effect niet hetzelfde is voor alle alleenstaanden, maar 
dat er verschillen zijn tussen mensen die verweduwd zijn, gescheiden zijn, of (nog) 
niet met een partner hebben samengeleefd (Klein Ikkink et al. 1999). Opleidings-
niveau en inkomen zijn bekende indicatoren voor sociaaleconomische positie en de 
beschikbaarheid van (in)directe hulpbronnen. De bronnen vergroten over het alge-
meen de mogelijkheden om, in plaats van zelf zorg te geven, andere vormen van hulp 
te organiseren. Opleidingsniveau resulteert echter ook vaak in verschillen in leef-
wijze, wat van invloed zou kunnen zijn op het al dan niet geven van zorg aan diverse 
relatietypen. Herkomst en religie staan voor gewoonten, normen en waarden, maar 
wellicht ook voor gevoelens van verplichting die binnen bepaalde groepen kunnen 
bestaan om zorg voor elkaar te dragen. Daarnaast zou verwacht kunnen worden 
dat een hoge mate van verstedelijking door allerlei individualiseringsprocessen een 
negatieve invloed heeft op het geven van informele zorg.

Aan de zijde van de potentiële zorgontvanger kan in deze studie rekening worden 
gehouden met geslacht, leeftijd, leefvorm, het hebben van kinderen, en opleidingsni-
veau. Een van de belangrijkste kenmerken voor zorgverlening is of iemand daadwer-
kelijk hulp nodig heeft. Aangenomen wordt dat de behoefte aan hulp toeneemt als 
de persoon zelf minder goed in staat is zorgtaken uit te voeren. Dit is veelvuldig het 
geval als er zich gezondheidsproblemen voordoen die leiden tot belemmeringen in 
het dagelijks leven. Helaas beschikt deze studie niet over afdoende informatie om 
de gezondheidssituatie van de potentiële zorgontvanger in de analyses te betrekken. 
Hulpbehoefte kan echter ook ontstaan door ouderdom (al dan niet indirect vanwege 
aan de ouderdom gerelateerde gezondheidsproblemen), of door een zware taak-
belasting als gevolg van het hebben van werk. De aanwezigheid van eigen kinderen 
kan enerzijds duiden op taakverzwaring, anderzijds kan deze ook betekenen dat er 
extra hulpbronnen beschikbaar zijn. Verder kunnen mensen beschikken over andere 
hulpbronnen, uitgedrukt in sociaaleconomische positie, waarvan opleidingsniveau 
deel uitmaakt. De leefvorm geeft verder aan of iemand er alleen voor staat of dat 
taken gedeeld kunnen worden met een partner. Daarnaast kan de oorzaak van het 
alleenstaand zijn, vooral als het scheiding betreft, van invloed zijn op de kwaliteit 
van de relaties met personen in het sociale netwerk en daarmee op de kans dat van 
deze personen zorg wordt ontvangen (Klein Ikkink et al. 1999).

6.3 Potentiële zorgverleners en hun tijdsbudget

Onderzocht wordt in hoeverre het verrichten van betaald werk door de potentiële 
zorgverlener of de partner, of de zorg voor kinderen in het eigen huishouden van 
invloed is op de kans dat iemand huishoudelijke hulp geeft aan personen buiten het 
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huishouden. Eerst volgt echter een overzicht van de mate waarin de potentiële zorg-
verleners te maken hebben met deze werk- en zorgtaken in het eigen huishouden.

De verschillen tussen mannen en vrouwen in arbeidsparticipatie zijn aanzienlijk 
(tabel 6.1). Het komt vrijwel niet voor dat mannen het huishouden als hoofdtaak op 
zich nemen. Ook het in deeltijd betaald werken is onder mannen geen gemeengoed.

Tabel 6.1
Aandeel potentiële zorgverleners naar deelname aan betaald werk, aanwezigheid van partner 
en zijn/haar deelname aan betaald werk, en aanwezigheid van kinderen in het huishouden naar 
leeftijd, 2002-2004

man vrouw totaal

potentiële hulpgever

huisvrouw/man < 1 21 12

betaald werk

kleine deeltijdbaan (3-20 uur) 3 18 12

grote deeltijdbaan (21-32 uur) 6 20 14

voltijdbaan (≥ 33 uur) 60 19 36

gepensioneerd 21 12 16

overig niet werkend 10 10 10

totaal 100 100 100

partner van potentiële hulpgever

huisvrouw/man 21 < 1 9

betaald werk

kleine deeltijdbaan 15 2 7

grote deeltijdbaan 13 4 7

voltijdbaan 11 45 31

gepensioneerd 6 11 9

overig niet werkend 4 4 4

afwezig

verweduwd 4 9 7

gescheiden 7 10 9

overig alleenstaand 19 15 17

totaal 100 100 100

kinderen in het huishouden

allemaal jonger dan 6 jaar 7 10 9

gemengde leeftijd 21 26 24

allemaal ouder dan 12 jaar 6 7 6

geen kinderen 66 57 61

totaal 100 100 100

Bron: NKPS’02-’04
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Afhankelijk van de leeftijd werken mannen dus meestal voltijd, of zijn zij inmiddels 
met pensioen. De participatie onder vrouwen is veel gevarieerder: huisvrouw, het 
werken in kleine deeltijd, grote deeltijd, of voltijd komt vrijwel even vaak voor. Deze 
verdeling is gespiegeld terug te vinden bij de partner van de potentiële zorgverlener. 
Iets meer dan 30% van alle potentiële zorgverleners is overigens alleenstaand. Bij 
vrouwen is dit iets vaker het gevolg van verweduwing of scheiding dan bij mannen. Het 
grootste gedeelte van de steekproef, 66% van de mannen en 57% van de vrouwen, heeft 
geen kinderen in huis wonen, deels omdat men nog niet aan kinderen is begonnen, 
deels omdat de kinderen het ouderlijk huis al hebben verlaten, en deels omdat men 
nooit kinderen heeft gehad. Bij de meerderheid van de potentiële zorgverleners die wel 
kinderen in het huishouden hebben, is ten minste één kind jonger dan twaalf jaar.

Tabel 6.2
Aandeel potentiële zorgverleners onder stellen met en zonder kinderen in het huishouden, naar 
type huishouden op basis van werk en kinderen, 2002-2004

man vrouw totaal

voltijdbaan, huisvrouw, ten minste 1 kind < 12 jaar 8 7 7

voltijdbaan, huisvrouw, kinderen ≥ 12 jaar 3 4 4

voltijdbaan, huisvrouw, geen kinderen in huishouden 5 3 4

voltijdbaan, deeltijdbaan, ten minste 1 kind < 12 jaar 16 22 20

voltijdbaan, deeltijdbaan, kinderen ≥ 12 jaar 8 8 8

voltijdbaan, deeltijdbaan, geen kinderen in huishouden 11 10 10

beiden voltijdbaan, ten minste 1 kind < 12 jaar 2 2 2

beiden voltijdbaan, kinderen ≥ 12 jaar 2 1 1

beiden voltijdbaan, geen kinderen in huishouden 9 9 9

beiden deeltijdbaan, ten minste 1 kind < 12 jaar 2 2 2

beiden deeltijdbaan, kinderen ≥ 12 jaar < 1 <1 < 1

beiden deeltijdbaan, geen kinderen in huishouden 2 1 2

gepensioneerd, huisvrouw 10 8 9

gepensioneerd, (deeltijd) werkend 3 2 3

beiden gepensioneerd 9 6 7

anders 12 12 12

totaal 100 100 100

Bron: NKPS’02-’04

In tabel 6.2 zijn de verschillende kenmerken met elkaar gecombineerd. Het is 
immers te verwachten dat vooral bepaalde combinaties een dusdanige druk op het 
tijdsbudget uitoefenen dat de tijd die overblijft om zorg aan anderen te geven erg 
beperkt wordt. Bij deze verdeling zijn alleen potentiële zorgverleners geselecteerd die 
een partner hebben en is bij de aanwezigheid van kinderen als leeftijdsgrens gehan-
teerd of alle kinderen ouder zijn dan twaalf jaar of niet. Bij gepensioneerden is geen 
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verdere onderverdeling gemaakt naar aanwezigheid van kinderen in het huishouden. 
Omdat huismannen een zo uitzonderlijke categorie vormen, zijn deze niet meege-
nomen in de verdere analyses. Het huishoudentype waarbij de man voltijd werkt, de 
vrouw deeltijd en er ten minste één kind jonger dan twaalf jaar in het huishouden is, 
komt het meest voor. Indien beide partners een voltijdbaan hebben, zijn er meestal 
geen kinderen in het huishouden aanwezig. Dat beide partners deeltijd werken komt 
erg weinig voor. Omdat de man in een relatie vaak ouder is dan de vrouw, maken 
mannen in de steekproef iets vaker dan vrouwen deel uit van een huishoudentype 
waarin in ieder geval zijzelf gepensioneerd zijn.

6.4 Het verlenen van huishoudelijke hulp aan diverse netwerkleden

In totaal zegt 26% van de respondenten verschillende keren huishoudelijke hulp 
aan minstens één netwerklid te hebben gegeven in de drie maanden voorafgaand 
aan het interview (tabel 6.3). Het verschil tussen mannen en vrouwen is signifi cant: 
voor mannen ligt het percentage op 21%, voor vrouwen op 30%. De meeste hulp 
wordt gegeven aan ouders, en vaker aan moeder dan aan vader. Dit geldt zowel voor 
vrouwen als voor mannen. Ook schoonmoeders krijgen wat vaker zorg dan schoon-
vaders. Vrouwen geven verder relatief vaak hulp aan een kind, en dan vaker aan 
dochters. Geslacht speelt een minder grote rol bij vriendenhulp. Vrouwen en mannen 
geven aan een vriend(in) even vaak hulp. Mannen geven relatief wat vaker hulp aan 
vrouwelijke vrienden. In absolute aantallen gaat het echter om een kleine categorie, 
omdat de vriendenkring van mannen toch voornamelijk uit andere mannen bestaat. 
Hulp wordt het minst vaak verleend aan broers en zussen. Zussen geven wat vaker 
hulp aan elkaar dan broers.

Tabel 6.3
Percentage mannen en vrouwen dat hulp geeft aan de verschillende bestaande relatietypen in 
het netwerk,a 2002-2004

door man (n) door vrouw (n) totaal (n)

aan:

moeder 17 1802 24 2710 22 4512

vader 11 1277 15 1930 13 3207

schoonouder 8 1565 10 2024 9 3589

schoonmoeder 10 998 11 1238 10 2236

schoonvader 5 567 8 786 7 1353

broer/zus 2 4594 3 6593 3 11.187

zus 2 2234 4 3325 3 5559

broer 2 2360 2 3266 2 5626

kind 11 2027 20 2872 16 4899

dochter 12 1044 22 1490 18 2534

zoon 10 983 17 1376 14 2359
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Tabel 6.3 (vervolg)

door man (n) door vrouw (n) totaal (n)

vriend(in) 4 2735 4 4152 4 6887

vriendin 6 626 4 3348 5 3974

vriend 3 2109 4 802 4 2911

totaal 21 3268 30 4616 26 7884

a Bij hulp aan kind en broer/zus kunnen maximaal twee kinderen, of broers/zussen per respondent zijn geteld. De 
percentages zijn steeds berekend over de afzonderlijke netwerkleden. Dus bijvoorbeeld: van de 6593 broers en 
zussen over wie vrouwelijke NKPS-respondenten informatie hebben gegeven, geven deze vrouwen aan 3% hulp.

Bron: NKPS’02-’04

6.5 Tijdsbudgetten en het al dan niet verlenen van huishoudelijke hulp

In deze paragraaf worden de verschillende kenmerken van het tijdsbudget in beschou-
wing genomen, terwijl rekening wordt gehouden met mogelijke invloeden van de 
andere persoonlijke kenmerken van de potentiële zorgverlener en, voor zover moge-
lijk, met die van de potentiële zorgontvanger. Met behulp van logistische regressies 
worden modellen geschat, waardoor een beeld ontstaat hoe groot de kans is dat een 
potentiële zorgverlener met bepaalde kenmerken van het tijdsbudget huishoudelijke 
hulp verleent. Deze hulp houdt zoals gezegd niet noodzakelijkerwijs verband met de 
gezondheidssituatie van de ontvanger en hiervoor is ook geen controle mogelijk.

De relatieve kansverhoudingen kunnen als volgt worden geïnterpreteerd. Per ken-
merk wordt een aantal categorieën vergeleken met een referentiecategorie. De refe-
rentiecategorie heeft altijd een relatieve kansverhouding van 1. Is bij een bepaalde 
categorie de relatieve kansverhouding groter dan 1 dan is de kans dat deze catego-
rie huishoudelijke hulp geeft groter dan voor de referentiecategorie. Een relatieve 
kansverhouding kleiner dan 1 geeft aan dat de kans dat een bepaalde categorie zorg 
verleent kleiner is ten opzichte van de referentiecategorie. Het aantal asterisken geeft 
aan in hoeverre het resultaat signifi cant is bevonden. Door de kenmerken tegelijk in 
het model op te nemen, worden de invloeden van de afzonderlijke kenmerken voor 
elkaar gecorrigeerd.

In tabel 6.4a en 6.4b is allereerst een onderscheid gemaakt tussen de verschil-
lende typen netwerkleden aan wie de zorg gegeven kan worden: vader, moeder, 
schoon ouder, kind, broer/zus, en een vriend(in). Hieruit blijkt dat huisvrouwen 
ruim anderhalf keer vaker dan voltijd werkenden zorg verlenen aan moeder en aan 
een schoonouder. Ook overige niet-werkenden (onder wie studenten, werklozen en 
enkele reeds gepensioneerde kinderen) geven signifi cant vaker zorg aan moeder. 
Verder is het geven van vriendenhulp onder gepensioneerden gebruikelijker dan 
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onder de werkenden, hoewel deze zorgrelatie in de totale zorg niet vaak voorkomt. 
Het werken in een grote of kleine deeltijdbaan levert verder geen signifi cante ver-
schillen op ten opzichte van voltijd werkenden. Dit geldt voor alle relatietypen.

Tabel 6.4a
Al dan niet geven van huishoudelijke hulp aan vader, moeder, of schoonouder naar kenmerken 
van het tijdsbudget in het huishouden van de potentiële zorgverlener, 2002-2004 (in relatieve 
kansverhoudingena op basis van logistische regressies)

kenmerken tijdsbudgetb aan vader aan moeder aan schoonouder

status in huishouden (ref. voltijd werkend)

huisvrouw  1,12  1,54 *  1,59 *

werkend kleine deeltijd  1,02  1,17  1,40

werkend grote deeltijd  0,93  0,93  1,08

overig niet werkend  1,23  1,39 *  1,27

status partner in huishouden (ref. voltijd werkend)

als vader of moeder hulpontvanger is

huisvrouw  0,63  0,95

werkend kleine deeltijd  0,85  1,01

werkend grote deeltijd  0,76  0,76

overig partner  0,81  1,16

gescheiden/verweduwd  0,79  0,94

overig geen partner  1,07  1,49 *

als schoonouder is hulpontvanger

huisvrouw  1,10

werkend kleine deeltijd  0,74

werkend grote deeltijd  0,74

overig partner  1,50

geen partner  0,94

kinderen in het huishouden (ref. geen kinderen)

allemaal jonger dan 6 jaar  0,63 *  0,71 *  0,58 *

gemengde leeftijd  0,76  0,89  0,75

allemaal ouder dan 12 jaar  1,10  1,26  0,92

Nagelkerke R2 (%)  13  14  12

(n) =  2913  4107  3210

a * p < 0,05.
b In de modellen is gecontroleerd voor: geslacht, leeftijd, het hebben van fysieke aandoeningen met belemmeringen, 

opleidingsniveau, inkomen, herkomst, religie, woonafstand tot de potentiële zorgontvanger en urbanisatiegraad 
van de woonomgeving van de potentiële zorgverlener en geslacht, leeftijd, leefvorm, het al dan niet hebben van 
inwonende kinderen en opleidingsniveau van de potentiële zorgontvanger. Voor de volledige modellen zie bijlage E.

Bron: NKPS’02-’04
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Tabel 6.4b
Al dan niet geven van huishoudelijke hulp aan kind, broer/zus, of vriend(in) naar kenmerken 
van het tijdsbudget in het huishouden van de potentiële zorgverlener, 2002-2004 (in relatieve 
kansverhoudingena op basis van logistische regressies)

kenmerken tijdsbudgetb aan kind aan broer/zus aan vriend(in)

status in huishouden (ref. voltijd werkend)

huisvrouw  1,00  1,12  1,16

werkend kleine deeltijd  0,95  0,83  1,01

werkend grote deeltijd  0,75  0,83  0,66

gepensioneerd  0,98  0,96  1,96 *

overig niet werkend  0,97  0,65  1,37

status partner in huishouden (ref. voltijd werkend)

als kind is ontvanger

huisvrouw  1,31

werkend kleine deeltijd  1,07

werkend grote deeltijd  1,20

gepensioneerd  0,84

overig partner  1,02

verweduwd  0,98

gescheiden (incl. overig geen partner)  0,87

als broer/zus of vriend(in) is ontvanger

huisvrouw  0,31 *  0,63

werkend kleine deeltijd  0,60  0,52

werkend grote deeltijd  0,73  0,45 *

gepensioneerd  0,60  0,85

overig partner  1,37  0,87

verweduwd  0,87  1,46

gescheiden  1,01  2,49 ***

overig geen partner  1,34  1,94 **

kinderen in het huishouden (ref. geen kinderen)

als uitwonend kind is hulpontvanger

andere kinderen inwonend  1,33 *

als broer/zus of vriend(in) is hulpontvanger

allemaal jonger dan 6 jaar  0,67  0,87

gemengde leeftijd  0,63 **  1,24

allemaal ouder dan 12 jaar  0,92  1,80 **

Nagelkerke R2 (%)  8  11  12

(n) =  4298  9819  6313

a *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10.
b In de modellen is gecontroleerd voor: geslacht, leeftijd, het hebben van fysieke aandoeningen met belemmeringen, 

opleidingsniveau, inkomen, herkomst, religie, woonafstand tot de potentiële zorgontvanger en urbanisatiegraad 
van de woonomgeving van de potentiële zorgverlener en geslacht, leeftijd, leefvorm, het al dan niet hebben van 
inwonende kinderen en opleidingsniveau van de potentiële zorgontvanger. Voor de volledige modellen zie bijlage E.

Bron: NKPS’02-’04
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Er zijn nauwelijks signifi cante effecten gevonden van de werkstatus van de partner. 
Huisvrouwen blijken ten opzichte van voltijd werkenden signifi cant minder vaak 
hulp te geven aan een broer of zus. Vriendenhulp komt net-signifi cant minder vaak 
voor onder potentiële zorgverleners met een grote deeltijdbaan. Voor beide uitkom-
sten is niet direct een verklaring te geven. Daarnaast zijn er verschillen te vinden 
tussen potentiële zorgverleners die wel of geen partner hebben. Alleenstaanden die 
niet uit een partnerrelatie komen, geven vaker hulp aan moeder dan anderen. 

Ook is de kans groter dat deze categorie vriendenhulp geeft. Opvallend veel groter 
is de kans (2,5 keer) dat vriendenhulp wordt gegeven als de potentiële zorgverlener 
gescheiden is. Wellicht spelen hier ook de belangen van de zorgverlener mee om de 
eigen sociale contacten te onderhouden.

Bij het al dan niet geven van hulp aan iemand van de oudere generatie, namelijk 
vader, moeder, of schoonouder, verkleint de aanwezigheid van jonge kinderen in het 
eigen huishouden de kans dat inderdaad hulp gegeven wordt. Dit komt signifi cant 
naar voren als alle kinderen jonger zijn dan zes jaar. Hierbij blijft het wel de vraag 
in hoeverre in deze levensfase de behoefte aan hulp onder de oudere generatie nog 
gewoon erg laag is. Bij de overige relatietypen zijn de verbanden complexer. De 
kans dat hulp aan een uitwonend kind wordt gegeven is groter als er ook nog thuis-
wonende kinderen zijn. Ook bij vriendenhulp speelt de aanwezigheid van kinderen 
eerder een positieve rol, maar dan alleen als deze kinderen al ouder zijn. Wat betreft 
hulp aan een broer of zus is de kans over het algemeen kleiner dat hulp gegeven 
wordt als de potentiële zorgverlener jonge kinderen heeft, maar dit bereikt alleen een 
signifi cant niveau als er wel één kind in ieder geval onder de twaalf jaar is, maar niet 
als alle kinderen jonger dan zes jaar zijn.

In tabel 6.5 worden soortgelijke analyses gepresenteerd, maar dan voor mannen 
en vrouwen apart. Hierbij was het niet mogelijk om de zorg uit te splitsen naar 
rela tietypen. Ten eerste valt in de totale zorgverlening op dat de grotere kans dat 
huisvrouwen zorg geven niet signifi cant is. Verder komt naar voren dat vrouwen met 
een grote deeltijdbaan wat minder vaak zorg geven dan vrouwen die voltijd werken. 
Dit is een onverwachte bevinding, die aangeeft dat áls er een samenhang is met 
betaald werk deze niet gerelateerd is aan het aantal uren dat wordt gewerkt. Eerder 
moet gedacht worden aan indirecte samenhangen, bijvoorbeeld in samenhang met 
de intensiteit van de gegeven zorg en de mogelijkheden om het eigen werk daaraan 
aan te passen. Zo zou het kunnen zijn dat voltijd werkende vrouwen slechts niet-
intensieve zorg bieden, terwijl werkenden in kleine deeltijdbanen en niet-werkenden 
hun werksituatie al hebben aangepast aan de mate van zorg die zij geven, of dat zij de 
zorg vanaf het begin goed weten te combineren met hun andere taken. Op basis van 
deze bevindingen is het echter niet mogelijk hier concrete uitspraken over te doen. 
Bij de mannen zijn het de gepensioneerden die de grootste kans laten zien dat zij 
huishoudelijke hulp bieden. Dit wijst in de richting dat bij mannen de belasting van 
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de arbeidscarrière die gemaakt ‘moet’ worden, wel doorwerkt in de kans dat zij zorg 
bieden. Bedacht moet worden dat deeltijd werken onder mannen niet veel voorkomt 
en dat daardoor de geschatte effecten in het model minder snel signifi cant zijn.

Tabel 6.5
Al dan niet geven van huishoudelijke hulp door mannen en vrouwen naar kenmerken van het 
tijdsbudget in het eigen huishouden, 2002-2004 (in relatieve kansverhoudingen,a op basis van 
logistische regressies)

kenmerken tijdsbudgetb door man door vrouw

status in huishouden (ref. voltijd werkend)

huisvrouw  1,17

werkend kleine deeltijd  1,31  1,06

werkend grote deeltijd  1,21  0,82 *

gepensioneerd  1,57 **  0,78

overig niet werkend  1,00  1,10

status partner in huishouden (ref. voltijd werkend)

huisvrouw  1,27

werkend kleine deeltijd  1,15  1,06

werkend grote deeltijd  1,06  0,90

gepensioneerd  0,88  1,04

overig partner  1,25  1,29

geen partner, verweduwd  0,66  1,02

geen partner, gescheiden  1,55 **  1,22

overig geen partner  1,08  0,91

kinderen in het huishouden (ref. geen kinderen)

allemaal jonger dan 6 jaar  0,44 ***  0,47 ***

gemengde leeftijd  0,79 *  0,83 *

allemaal ouder dan 12 jaar  1,03  0,89

Nagelkerke R2 (%)  4  5

(n) =  3113  4454

a *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10.
b In de modellen is gecontroleerd voor: leeftijd, het hebben van fysieke aandoeningen met belemmeringen, 

opleidingsniveau, inkomen, herkomst, religie en urbanisatiegraad van de woonomgeving van de potentiële 
zorgverlener. Voor de volledige modellen zie bijlage E.

Bron: NKPS’02-’04)

De werkstatus van de partner laat bij zowel mannen als vrouwen geen signifi cante 
effecten zien. Wel komt naar voren dat gescheiden mannen het vaakst betrokken zijn 
bij het geven van huishoudelijke hulp. De aanwezigheid van jonge kinderen in het 
huishouden laat wel de verwachte samenhangen zien. Vooral als alle kinderen jonger 
zijn dan zes jaar, is de kans dat huishoudelijke hulp aan anderen wordt geboden 
aanzienlijk kleiner. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Zoals informele 
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zorg in deze studie gemeten is, lijkt het er dus op dat mannen over het algemeen 
geen zorgtaken buitenshuis overnemen van vrouwen als thuis jonge kinderen druk 
leggen op het tijdsbudget. Ook als er ten minste één inwonend kind jonger is dan 
twaalf jaar, is de kans dat huishoudelijke hulp aan anderen wordt gegeven nog steeds 
signifi cant kleiner bij zowel mannen als vrouwen.

Ten slotte is voor vrouwen nog onderzocht in hoeverre het al dan niet geven van 
hulp samenhangt met de gecombineerde kenmerken van het tijdsbudget. Het idee is 
immers dat de werkstatus van vrouwen mogelijk wel een rol speelt als die een onder-
deel is van een cumulatieve druk op het tijdsbudget, waarbij ook de partner werkt 
én er jonge kinderen zijn. De resultaten in tabel 6.6 geven slechts een kleine indruk 
van deze specifi eke situaties. Het effect van de aanwezigheid van een jong kind is 
opnieuw signifi cant. Het maakt hierbij niet uit of beide partners voltijd werken, 
deeltijd werken, of de één voltijd en de ander deeltijd. De kans is signifi cant kleiner 
dat vrouwen in deze huishoudens zorg geven in vergelijking met vrouwen in huis-
houdens waar beide partners voltijd werken, maar geen of alleen oudere inwonende 
kinderen hebben.

Tabel 6.6
Het al dan niet verlenen van huishoudelijke hulp door vrouwen met partners in relatie tot de 
gecombineerde kenmerken van het tijdsbudget binnen het eigen huishouden, 2002-2004
(in relatieve kansverhoudingena op basis van logistische regressies)

kenmerken tijdsbudgetb (ref. beiden voltijdbaan en geen/
alle kinderen ≥ 12 jaar) door vrouw

voltijdbaan, huisvrouw, geen/alle kinderen ≥ 12 jaar  0,93

voltijdbaan, huisvrouw, ten minste één kind < 12 jaar  0,70

voltijdbaan, deeltijdbaan, geen/alle kinderen ≥ 12 jaar  1,14

voltijdbaan, deeltijdbaan, ten minste één kind < 12 jaar  0,46 **

beiden voltijdbaan, ten minste één kind < 12 jaar  0,42 *

beiden deeltijdbaan, geen/alle kinderen ≥ 12 jaar  0,75

beiden deeltijdbaan, ten minste één kind < 12 jaar  0,33 **

ten minste één partner gepensioneerd  0,91

Nagelkerke R2 (%)  8

(n) =  3040

a ** p < 0,01; * p < 0,05.
b In de modellen is gecontroleerd voor: leeftijd, het hebben van fysieke aandoeningen met belemmeringen, 

opleidingsniveau, inkomen, herkomst, religie en urbanisatiegraad van de woonomgeving van de potentiële 
zorgverlener. Voor de volledige modellen zie bijlage E.

Bron: NKPS’02-’04
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De tabel laat echter ook zien dat het effect van de aanwezigheid van een jong kind 
niet groot is en ook niet signifi cant als de vrouw helemaal geen betaald werk heeft, 
maar huisvrouw is. Ook als de twee traditionele huishoudenvormen (voltijdbaan van 
man met huisvrouw zonder jong kind, of met jong kind) direct met elkaar worden 
vergeleken, is het verschil tussen huisvrouwen met ten minste één jong kind en de 
andere huisvrouwen niet signifi cant (dit is in een aparte analyse gecontroleerd). 
Dit wijst in de richting dat het aantal gewerkte uren van de vrouw en de partner op 
zichzelf geen aantoonbaar effect heeft, maar dat de combinatie van het hebben van 
betaald werk én jonge kinderen voor vrouwen wel van invloed is.

Wat betreft de overige kenmerken waarvoor in de verschillende modellen is gecon-
troleerd, worden hier alleen de meest opvallende resultaten besproken. De gegevens 
staan gepresenteerd in bijlage E. Als we kijken naar het al dan niet hulp geven aan 
de diverse relatietypen komt een aantal punten naar voren. Bij de kenmerken van de 
potentiële zorgverlener valt op dat het zelf hebben van fysieke aandoeningen met 
belemmeringen nauwelijks een rol lijkt te spelen bij het geven van hulp aan anderen. 
Als het gaat om zorg aan iemand van de oudere generatie, dan wordt de kans dat 
hulp gegeven wordt pas kleiner als de zorgverlener sterke belemmeringen heeft, 
hoewel dit effect nog steeds niet signifi cant is. Alleen bij het hulp geven aan de 
jongere generatie, een kind, is deze kans wel signifi cant kleiner. Opvallend is verder 
dat als er signifi cante samenhangen zijn met urbanisatiegraad, de kans dat er hulp 
wordt gegeven eerder kleiner is in minder verstedelijkte omgevingen, wat geldt voor 
alle relatietypen behalve het kind.

Bij de kenmerken van de potentiële zorgontvangers is duidelijk dat de oudste leef-
tijdscategorie de grootste kans heeft hulp te ontvangen van de oudere generatie. Als 
het om dezelfde generatie gaat als de potentiële zorgverlener, dan krijgen broers en 
zussen vaker hulp in de leeftijdscategorie 30 tot 55 jaar, terwijl het bij vrienden vooral 
om de jongste categorie gaat. Verder is de leefvorm van de ontvanger van belang. 
Alleenstaanden krijgen in vrijwel alle gevallen vaker hulp. Bij de ouders is er een 
belangrijk verschil tussen verweduwd zijn of gescheiden. In het eerste geval krijgen 
zowel vader als moeder vaker hulp. Als vader echter gescheiden is en een nieuwe 
partner heeft (gehad), is de kans dat hij hulp ontvangt van een kind aanzienlijk 
kleiner. Dit effect is niet zichtbaar voor de moeder. Als zij gescheiden is en alleen is 
gebleven, krijgt zij bovendien ook signifi cant vaker zorg dan moeders die met vader 
samenleven. Als laatste wordt hier vermeld dat de woonafstand tussen potentiële 
zorgverlener en -ontvanger een grote rol speelt. De rol van afstand is verder uitge-
werkt in hoofdstuk 5.

Naast de verschillen tussen relatietypen als potentiële zorgontvanger, is er een 
aantal verschillen te noemen tussen mannen en vrouwen als potentiële zorgverle-
ner. Ten eerste geven vrouwen signifi cant vaker zorg als zij tussen de 55 en 64 jaar 
oud zijn, ten opzichte van 18-30-jarigen. Boven de 64 jaar is de kans juist kleiner. 
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Dit laatste geldt ook voor mannen. Van het hebben van fysieke aandoeningen bij de 
potentiële zorgverlener wordt geen invloed gevonden, of het vertoont onverwachte 
samenhangen bij de mannen. Zo geven mannen die fysieke aandoeningen hebben, 
maar daarvan geen belemmeringen ondervinden, vaker zorg dan mannen zonder 
aandoeningen. Vrouwen geven signifi cant minder vaak zorg als zij zelf aandoenin-
gen met sterke belemmeringen hebben. De kans dat mannen zorg geven is kleiner 
bij de lagere tot middeninkomens, terwijl bij vrouwen geen signifi cante effecten van 
inkomen zijn gevonden. Ten opzichte van niet-religieuzen geven rooms-katholieke 
en Nederlands-hervormde vrouwen wat vaker zorg, terwijl bij mannen de verschillen 
op basis van religie niet signifi cant zijn. De effecten van opleidingsniveau, herkomst, 
en urbanisatiegraad, ten slotte, zijn voor beide geslachten niet signifi cant.

6.6 Conclusies

Men zou verwachten dat het beschikbare tijdsbudget een belangrijke rol speelt in 
het al dan niet verlenen van informele zorg aan familieleden en vrienden. In dit 
hoofdstuk wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de invloed van belangrijke 
factoren die bepalend zijn voor het tijdsbudget – betaald werk van individuen en hun 
eventuele partners en de aanwezigheid van (jonge) kinderen in het huishouden – op 
het al dan niet geven van hulp bij huishoudelijke taken aan verschillende typen fami-
lieleden en aan een vriend(in).

Er zijn aanwijzingen gevonden dat betaald werk niet erg goed samengaat met het 
verlenen van informele zorg. Dit verschil zit hem niet zozeer in het aantal gewerkte 
uren – deeltijders geven niet signifi cant meer hulp dan voltijders – maar in het al dan 
niet hebben van betaald werk. Huisvrouwen en andere niet-werkenden geven meer 
hulp aan hun moeder dan werkenden; gepensioneerden geven meer vriendenhulp. 
Gepensioneerde mannen geven over het algemeen meer hulp dan werkende mannen. 
Van de positie van de partner op de arbeidsmarkt zijn slechts hier en daar net-signi-
fi cante effecten gevonden, maar hierin is geen duidelijk patroon te ontdekken. Wel 
maakt het uit of men een partner heeft: alleenstaanden geven meer vriendenhulp, en 
gescheiden mannen geven over het algemeen meer hulp.

Mannen werken zelden in deeltijd. Werken in deeltijd heeft voor hen geen signifi -
cant effect op het verlenen van zorg, maar het geschatte effect is wel dat het de kans 
daarop vergroot. Mogelijk is er dus toch een positief effect, maar wordt dit niet 
signifi cant door de kleine omvang van de categorie deeltijders.

Het hebben van kinderen onder de zes jaar heeft wel een duidelijk effect: hulp aan 
vader, moeder en schoonouder wordt minder gegeven door mensen met jonge kinde-
ren dan door mensen zonder kinderen in het huishouden.
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Misschien nog wel het meest interessant is de bevinding dat bij vrouwen de combi-
natie van het hebben van werk en het hebben van kinderen onder de 12 jaar de kans 
op het geven van hulp sterk verkleint. Dit geldt niet minder sterk voor deeltijdbanen 
dan voor voltijdbanen. Wordt met deze combinatie van werken en kinderen rekening 
gehouden, dan worden geen effecten meer gevonden van het hebben van werk op 
zichzelf en het hebben van kinderen op zichzelf.

Het is mogelijk dat het feit dat vooral de combinatie van werk en kinderen invloed 
heeft, een verklaring vormt voor de wisselende resultaten met betrekking tot de 
invloed van betaald werk uit eerdere onderzoeken. In die onderzoeken is op verschil-
lende manieren gecontroleerd voor de aanwezigheid van kinderen in het huishou-
den. Het kan zijn dat het effect van de combinatie van werk en kinderen afhankelijk 
van de gekozen operationalisaties zich de ene keer uit als een effect van werk en de 
andere keer als een effect van het hebben van kinderen.

Met de nkps-data kan de invloed van tijdsbudgetten alleen indirect worden onder-
zocht. Weliswaar is het aantal uren besteed aan betaalde arbeid gemeten, maar voor 
het aantal uren besteed aan huishoudelijk werk en kinderverzorging is dat helaas 
niet het geval. Ook de tijd besteed aan het geven van informele zorg is niet gemeten. 
Het is daarom met deze data niet mogelijk direct te onderzoeken in hoeverre de tijd 
besteed aan al die activiteiten met elkaar concurreert. In toekomstig onderzoek op 
basis van data waarin gedetailleerdere informatie over tijdsbesteding beschikbaar 
is, zou dit wel mogelijk zijn. Daarin zou dan ook de rol van (betaalde en onbetaalde) 
kinderopvang moeten worden betrokken.

Nog een beperking van de nkps-data is te vinden in de meting van informele hulp. 
Echt intensieve, dagelijkse of wekelijkse mantelzorg kan niet worden onderschei-
den van een paar keer per maand boodschappen doen. Het kan zijn dat verschillen 
tussen fulltimers en parttimers juist te vinden zijn in de intensieve zorg, of dat de 
verschillen tussen werkenden en niet-werkenden bij zulke zorg veel groter zijn. Zulke 
verschillen blijven dan buiten beeld.

Toch zijn op basis van de onderzoeksresultaten al met al wel degelijk belangrijke 
conclusies te trekken over de invloed van arbeidsmarktparticipatie op het aanbod 
van informele hulp. Vrouwen die betaald werk combineren met kinderen bieden 
minder hulp dan vrouwen met werk maar zonder kinderen en huisvrouwen met 
kinderen. Deze bevinding vormt een duidelijke aanwijzing dat vrouwen die werk en 
kinderen combineren onder tijdsdruk verkeren. Die tijdsdruk is blijkbaar zodanig 
groot, dat een andere belangrijke zorgtaak, de hulp aan naasten, onder druk komt te 
staan.
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6.7 Toekomst en beleid

Bij een toenemende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen met jonge kinderen, en 
een gelijkblijvende druk op het tijdsbudget van vrouwen door de aanwezigheid van 
jonge kinderen, is een toenemende druk op de zorg aan familie en vrienden door 
vrouwen te verwachten. De resultaten van dit onderzoek maken dit aannemelijk. 
De vrees dat een groeiende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen zal leiden tot een 
verminderd zorgaanbod is dus terecht. Vrouwen met kinderen in het huishouden 
vormen namelijk samen met oudere vrouwen precies de categorie waarvan nog een 
groei in arbeidsmarktparticipatie te verwachten is. Bij jongere vrouwen zonder kin-
deren is die participatie al hoog.

Het combineren van werk en kinderen door vrouwen is uit veel oogpunten zeer wen-
selijk. Het bevordert de economische zelfstandigheid van vrouwen, geeft vrouwen 
de gelegenheid zich te ontplooien en hun talenten te benutten, en het arbeidsaanbod 
van vrouwen is onmisbaar in de Nederlandse economie. De enige mogelijkheid om 
de druk op het tijdsbudget van vrouwen te verminderen is dus ervoor te zorgen dat de 
aanwezigheid van kinderen hen minder tijd kost. Verder verbeteren van de kinderop-
vang zou in dit opzicht een positief effect kunnen hebben. Het is echter de vraag of 
vrouwen professionele kinderopvang zullen benutten om informele hulp te geven. 
In de huidige opzet is de organisatie van de kinderopvang gericht op het opvangen 
van de kinderen op vaste dagdelen. Als de tijdstippen van opvang fl exibeler zouden 
worden, zou het mogelijk veel gebruikelijker worden dat de kinderen incidenteel 
naar de opvang worden gebracht om hulp aan familie of vrienden mogelijk te maken.

Veel effectiever zou het zijn als mannen meer zorgtaken op zich namen, zowel in 
de eigen huishouding als in de hulp aan buitenshuis wonende familie en vrienden. 
Zij doen dat nu aanzienlijk minder dan vrouwen. Het is echter niet eenvoudig de 
participatie van mannen in de zorg met beleid te beïnvloeden. Wellicht dat gerichte 
publiciteitscampagnes enige invloed kunnen uitoefenen. Weliswaar hebben publi-
citeitscampagnes er tot nu toe niet toe geleid dat mannen veel meer huishoudelijke 
taken zijn gaan uitvoeren, maar het beeld uit de sire-reclamecampagne van de man 
die op zondag het vlees komt snijden is wel blijven hangen als een type waarmee niet 
veel mannen zich graag associëren. Het stimuleren van deeltijdwerk onder mannen 
zou ook enige invloed kunnen hebben. Ten eerste hebben onze resultaten enige 
aanwijzingen opgeleverd – weliswaar niet hard – dat juist mannen wel meer zorg aan 
buitenshuis wonende familieleden en vrienden verlenen, als zij in deeltijd werken. 
Ten tweede hebben in deeltijd werkende mannen meer tijd om met de kinderen door 
te brengen, wat ertoe zou kunnen leiden dat hun vrouwelijke partners meer tijd 
hebben om familie- en vriendenhulp te verlenen.

Ruimere verlofregelingen, met betrekking tot zowel ouderschapsverlof als zorgver-
lof, zouden enig soelaas kunnen bieden.
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7 Persoonlijke zorgnormen: bereidheid te geven 
én te ontvangen

Pearl A. Dykstra en Tineke Fokkema (nidi)1

7.1 Inleiding

In verkenningen van toekomstige ontwikkelingen van informele zorg, is het gebrui-
kelijk om de aandacht te richten op feitelijke uitwisselingen van hulp en steun met 
leden van het sociale netwerk en te verwachten veranderingen daarin. Volgens ons is 
het vanuit beleidsoogpunt zinvol ook ontwikkelingen in persoonlijke normen inzake 
zorguitwisselingen te bestuderen. Voorbeelden van vragen die dan aan de orde 
komen, zijn: Welke wensen hebben mensen aangaande bronnen van zorg en zijn 
hierin veranderingen te verwachten? En: Tot welke zorgverlening zeggen mensen 
bereid te zijn en zijn hierin veranderingen te verwachten? Het antwoord op derge-
lijke vragen geeft inzicht in de mate waarin beleidsmaatregelen aansluiten bij wat er 
onder de bevolking leeft. Daarnaast biedt het aanknopingspunten om beleid te ont-
wikkelen dat de realisatie van persoonlijke voorkeuren mogelijk maakt of bevordert. 
Ook zijn opvattingen en verwachtingen van belang omdat zij medebepalend zijn voor 
levenskwaliteit en tevredenheid met zorg.

In een zorgrelatie zijn er twee partijen: een zorgontvanger en een zorgverlener. 
Vandaar dat we in dit hoofdstuk aandacht besteden aan zowel voorkeuren voor bron-
nen van zorg als gevoelens van verplichting jegens familieleden. Als algemene noemer 
gebruiken we de term ‘persoonlijke zorgnormen’. Geïnternaliseerde normen funge-
ren als richtinggevend voor gedrag. Bij het organiseren van benodigde hulp zullen 
mensen hun voorkeuren volgen, terwijl gevoelens van verplichting mensen ertoe 
aanzetten om zorg aan naasten te verlenen.

Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat persoonlijke normen een voorspel-
lende waarde hebben voor de informele zorg die in de praktijk wordt uitgewisseld. 
Bejaarde Amerikaanse ouders die de opvatting dat familieleden voor elkaar moeten 
klaarstaan in sterke mate onderschreven, bleken hun kinderen meer praktische en 
fi nanciële hulp te geven dan ouders die die opvatting in mindere mate deelden (Lee 
et al. 1994). Een andere Amerikaanse studie toonde aan dat jongvolwassenen die 
zich sterk verantwoordelijk voelden voor het welzijn van hun ouders meer praktische 
steun gaven aan hun ouders dan jongvolwassenen met minder sterke verantwoor-
delijkheidsgevoelens (Stein et al. 1998). Nederlands onderzoek heeft laten zien dat 
ouderen meer instrumentele steun ontvingen naarmate zij en hun volwassen kinde-
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ren sterker de norm onderschreven dat kinderen en ouders elkaar horen bij te staan 
(Broese van Groenou 2005; Klein Ikkink et al. 1999).

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de vraag welke zorgvoorkeuren Nederlanders 
hebben. We richten ons op de voorkeuren voor drie bronnen van zorg: familieleden, 
vrienden en de overheid. Vervolgens gaan we in op de vraag in hoeverre normen 
inzake zorgverplichtingen onderschreven worden. Hier betreft het de mate waarin 
Nederlanders zich verplicht voelen familieleden bij te staan. Ook zullen we ingaan 
op de motieven die mensen hebben om hulp aan familieleden te geven: gevoelens 
van genegenheid, reciprociteitsoverwegingen of sociale druk. Bij de gevoelens van 
verplichting beperken we ons niet tot beschrijvende analyses. We onderzoeken 
verschillen in de gevoelens van verplichting jegens ouders die samenhangen met a) 
de mogelijkheden en beperkingen die zij en hun potentiële hulpverleners hebben in 
termen van tijd en geld en b) kenmerken die zouden kunnen wijzen op een geïndivi-
dualiseerde leefstijl. Speciale aandacht wordt besteed aan allochtonen. Het uitgangs-
punt bij de verklarende analyses is dat gevoelens van verplichting vorm en inhoud 
krijgen onder invloed van zowel de sociaal-structurele omstandigheden waarin 
mensen verkeren als hun culturele achtergrond (Daatland en Herlofson 2003; Finley 
et al. 1988; Gans en Silverstein 2006). Kennis over de wijze waarop sociaal-struc-
turele omstandigheden en culturele achtergrondkenmerken zich in de toekomst 
ontwikkelen, kan worden gebruikt om uitspraken te doen over te verwachten trends 
in persoonlijke zorgnormen.

7.2 Zorgvoorkeuren

De zorg voor hulpbehoevenden is een samenspel van het informele netwerk, de 
markt en de overheid. Om te kunnen bepalen welk samenspel wenselijk en houdbaar 
is, is het belangrijk inzicht te hebben in de (veranderende) voorkeuren van mensen 
omtrent de verdeling van zorg tussen informele en formele hulpbronnen.

7.2.1 Veranderingen in de tijd
Zijn zorgvoorkeuren de afgelopen decennia veranderd? Om deze vraag te beantwoor-
den maken we gebruik van gegevens van het survey Meningen en opvattingen over 
aspecten van het bevolkingsvraagstuk (moab) dat sinds 1983 periodiek is uitgevoerd 
onder aselecte landelijke steekproeven van personen in de leeftijd 20 tot 80 jaar (Bun-
desinstitut für Bevölkerungsforschung 2005; Esveldt et al. 2001). De laatste moab-
dataverzameling vond in 2002 plaats. De gerealiseerde steekproeven liggen tussen 
de 1000 en 1800 personen. Een vraag die in ieder moab-survey is meegenomen 
betreft de verantwoordelijkheid van de overheid voor de zorg voor ouderen.
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Figuur 7.1
Veranderingen in een voorkeur voor overheidszorg, 20-80-jarigen, 1983-2002

Bron: NIDI (MOAB’83-’02)
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Door de jaren heen is een grote meerderheid van de bevolking van opvatting dat ‘De 
overheid [geheel/sterk] verantwoordelijk [is] voor de zorg voor bejaarden’ (zie fi guur 
7.1). Het aandeel Nederlanders dat deze opvatting is toegedaan, is in de loop van de 
tijd echter gestaag gedaald, van 90% in 1983 naar 65% in 2002. We zien deze dalende 
trend bij zowel de jongere (55-minners) als de oudere leeftijdsgroep (55-plussers) en 
bij zowel mannen als vrouwen.

Het is onjuist te veronderstellen dat een afnemende voorkeur voor overheidszorg een 
toenemende voorkeur voor informele zorg impliceert. Uit onderzoek van Daatland 
en Herlofson (2003) in vijf Europese landen blijkt, bijvoorbeeld, dat sterke fami-
lienormen en sterke voorkeuren voor overheidszorg vaak samengaan. Ze zijn niet 
per defi nitie elkaars tegenpolen. Vandaar dat we de afname in voorkeur voor over-
heidszorg niet meteen moeten interpreteren in termen van een groeiende familie-
gerichtheid in Nederland. We zien deze ontwikkeling eerder als indicatie voor een 
toenemende neiging om zelfvoorzienend te zijn. Vergeleken met enkele decennia 
geleden, wenst men nu in sterkere mate zelf te bepalen hoe zorg geregeld wordt: 
door particuliere zorg in te kopen, zich te verzekeren, enzovoort.

7.2.2 Begin eenentwintigste eeuw
Vanwege het verder ontbreken van goede trendgegevens over zorgvoorkeuren, 
richten we ons in het vervolg op vragen die in het meest recente moab-survey (2002) 
zijn gesteld. Ter vergelijking laten we ook resultaten zien van de eerste dataverzame-
lingsronde van de Netherlands Kinship Panel Study (nkps), die tussen 2002 en 2004 
is gehouden (Dykstra et al. 2005a). Om de vergelijkbaarheid met het moab-survey te 
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optimaliseren, gebruiken we de gegevens van de zogenoemde hoofdsteekproef (zie 
bijlage F), die een dwarsdoorsnede vormt van de Nederlandse bevolking in de leeftijd 
van 18 tot 80 jaar. Voor een groep van bijna 7800 respondenten uit de hoofdsteek-
proef beschikken we over gegevens over zorgvoorkeuren.

Tabel 7.1
Voorkeuren voor bronnen van steun, 2002-2004 (percentage mee eens)

< 55 jaar C 55 jaar

mannen vrouwen mannen vrouwen

MOAB’02

de overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen 62 70 62 62

het is beter voor oude mensen om in een tehuis te wonen dan 
afhankelijk te zijn van hun kinderen 63 60 83 77

als bejaarde ouders hulp nodig hebben, moeten ze eerst bij 
hun kinderen aankloppen en dan pas bij de overheid 30 28 31 26

ouderen zouden alleen in een tehuis moeten gaan wonen als 
niemand van de familie voor hen kan zorgen 22 21 29 24

als ik oud ben en niet meer in staat om alléén in mijn eigen 
woning te blijven wonen, zou ik het liefst één van mijn kinderen 
vragen bij mij te komen wonen 1 1 0 0

als ik oud ben en niet meer in staat om alléén in mijn eigen 
woning te blijven wonen, zou ik het liefst inwonen bij één van 
mijn kinderen 1 1 1 1

NKPS’02-’04

de zorg voor hulpbehoevende ouderen is meer een taak
voor de overheid dan voor de familie 81 81 83 78

als ik hulp nodig zou hebben, zou ik eerder een beroep
doen op mijn vrienden dan op mijn familie 27 25 20 20

Bron: NIDI (MOAB’02); NKPS’02-’04

De uitspraken in tabel 7.1 hebben vrijwel alle betrekking op de zorg voor ouderen. 
Een ruime meerderheid van de bevolking is van mening dat de zorg voor ouderen 
primair een overheidsaangelegenheid is. De groep die een andere opvatting is toege-
daan is nog betrekkelijk groot: tussen de 20 en 40% (de percentages variëren tussen 
de verschillende uitspraken) vindt dat hulpbehoevende ouderen op anderen, bijvoor-
beeld kinderen en overige familieleden, een beroep moeten doen.

Gevraagd naar de keuze tussen vrienden en familie als men hulp nodig zou hebben, 
geeft ruim een vijfde van de Nederlanders de voorkeur aan vrienden. Hier zien we een 
aanwijzing dat uitwisseling van hulp eerder bij familierelaties hoort dan bij vrien-
den. Overigens zijn jongere ondervraagden (55-minners) eerder geneigd een beroep 
op vrienden te doen dan oudere ondervraagden (55-plussers).
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Oudere ondervraagden stemmen vaker in met de uitspraak dat ‘Het beter [is] voor 
oude mensen om in een tehuis te wonen dan afhankelijk te zijn van hun kinderen’. 
Overigens zijn oudere ondervraagden ook vaker van oordeel dat ‘Ouderen alleen in 
een tehuis [zouden] moeten gaan wonen als niemand van de familie voor hen kan 
zorgen’. Wellicht is deze opvatting ingegeven door de wens om zo lang mogelijk zelf-
standig te blijven wonen. Gevraagd naar woonvoorkeuren als zelfstandig wonen niet 
meer tot de mogelijkheden behoort, geeft slechts 2% aan met een van de kinderen te 
willen wonen (overige antwoordmogelijkheden waren: verzorgingstehuis, servicefl at, 
aanleunwoning, woongemeenschap, en met andere familieleden of vrienden wonen).

Voorgaande uitkomsten indiceren dat ook vandaag de dag de meerderheid van de 
Nederlandse bevolking de voorkeur geeft aan formele bronnen van zorg; binnen het 
informele circuit verkiest men familieleden boven vrienden. Dit geldt voor zowel de 
jongere als de oudere generatie mannen en vrouwen.

7.3 Gevoelens van verplichting

Informele zorg vereist niet alleen de bereidheid hulp te ontvangen, maar ook de 
bereidheid hulp te geven. We moeten dus niet alleen naar de ‘vraagzijde’ kijken maar 
ook naar de ‘aanbodzijde’. In het navolgende onderzoeken we in hoeverre Neder-
landers zich verplicht voelen om hun familieleden bij te staan. Opnieuw maken we 
gebruik van gegevens van de moab 2002 en nkps 2002/’04. Resultaten, gerang-
schikt voor vijf clusters van uitspraken, zijn weergegeven in tabel 7.2. De clustering 
is gebaseerd op de inhoud van de betreffende uitspraken en de gegevensbron (moab 
of nkps).

7.3.1 Begin eenentwintigste eeuw
Het eerste cluster betreft algemene uitspraken over de plichten van familieleden 
jegens ouderen. De nadruk binnen dit cluster ligt op algemene culturele waarden, los 
van de specifi eke omstandigheden waarin familieleden kunnen verkeren. Ongeveer 
een derde van de Nederlanders is van oordeel dat de zorg voor ouderen primair bij de 
naaste familie ligt. Een ongeveer even groot deel van de bevolking heeft het tegen-
overgestelde oordeel, namelijk dat het niet de taak van kinderen is om hun bejaarde 
ouders te helpen. Oudere ondervraagden zijn minder geneigd in te stemmen met de 
uitspraak dat het ‘de taak van de naaste familie [is] om voor de ouderen te zorgen’ 
dan jongere ondervraagden.

In het tweede cluster van uitspraken in tabel 7.2 wordt verwezen naar de omstandig-
heden van volwassen kinderen, zoals het hebben van een eigen gezin. Ongeveer de 
helft van de Nederlanders vindt het onwenselijk dat kinderen zorg dragen voor hun 
bejaarde ouders als zij zelf kleine kinderen hebben. Overigens zijn oudere onder-
vraagden vaker dit oordeel toegedaan dan jongere ondervraagden. Blijkbaar willen 
ouderen voorkómen dat de jongere generatie overbelast raakt.
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Tabel 7.2
Verplichtingen jegens familieleden, 2002-2004 (percentage mee eens)

< 55 jaar C 55 jaar

mannen vrouwen mannen vrouwen

MOAB’02

het is in de eerste plaats de taak van de naaste familie om 
voor de ouderen te zorgen 36 39 35 29

kinderen hebben de plicht voor hun bejaarde ouders te zorgen 34 27 32 21

het is niet de taak van de kinderen om hun bejaarde ouders 
te helpen 32 28 38 30

je kunt tegenwoordig nauwelijks nog van kinderen verlangen 
dat ze voor hun bejaarde ouders zorgen 47 51 63 64

als je zelf nog kleine kinderen hebt is het ondoenlijk om ook 
nog voor je bejaarde ouders te zorgen 55 52 73 73

als je zelf kleine kinderen hebt hoef je niet ook nog voor je 
bejaarde ouders te zorgen 37 36 49 52

zodra mijn ouders hulpbehoevend worden, zou ik zelf voor hen 
willen zorgen 26 28 22 28

als ze het echt nodig hebben dan zou ik mijn bejaarde ouders 
vragen bij mij te komen wonen 34 33 30 24

ik zou het fi jn vinden wanneer mijn bejaarde ouders bij mij 
zouden komen wonen 9 11 9 9

NKPS’02-’04

op familieleden moet je altijd kunnen rekenen 80 78 77 78

familieleden moeten er voor elkaar zijn in voor- en tegenspoed 77 76 76 78

als je zorgen hebt, hoort je familie je terzijde te staan 69 67 67 67

familieleden horen voor elkaar klaar te staan, ook als ze 
elkaar niet aardig vinden 45 34 59 52

kinderen die dichtbij wonen zouden minstens één keer per 
week bij hun ouders op bezoek moeten gaan 49 44 54 51

kinderen zouden voor hun zieke ouders moeten zorgen 51 41 40 29

kinderen zouden onbetaald verlof moeten opnemen om voor 
hun zieke ouders te zorgen 27 26 15 13

als ouders bejaard zijn, moeten ze bij hun kinderen kunnen 
inwonen 17 10 7 5

Bron: NIDI (MOAB’02); NKPS’02-’04

Het derde cluster betreft uitspraken over wat mensen zelf zouden doen als hun 
ouders zorgbehoevend zouden zijn. Van de Nederlanders zou 30% de ouders in huis 
nemen mocht dat echt nodig zijn. Voor verreweg de meesten zou dit een onwenselijke 
situatie zijn. Slechts 10% ‘zou het fi jn vinden’ als hun bejaarde ouders bij hen zouden 
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intrekken. Ook voor dit cluster van uitspraken zien we een grotere terughoudendheid 
bij de oudere ondervraagden dan bij de jongere ondervraagden om zorgverplichtin-
gen bij de volwassen kinderen te leggen.

Gevoelens van verplichting jegens familieleden in het algemeen vormen het onder-
werp van het vierde cluster. De uitspraken verschillen in termen van de voorwaar-
delijkheid van zorgverlening. De eerste twee uitspraken stellen geen voorwaarden: 
‘altijd [op familie] kunnen rekenen’ en ‘in voor- en tegenspoed [er voor elkaar 
zijn]’. Een kleine 80% van de Nederlanders stemt in met deze uitspraken. De derde 
uitspraak verwijst naar behoeften aan steun: ‘[terzijde... staan] als je zorgen hebt’. 
Een kleiner deel van de Nederlanders, namelijk ongeveer twee derde, is het met 
deze uitspraak eens. Zoals Liefbroer en Mulder (2006) aangeven, is dit een verras-
send resultaat. Men zou een hoger percentage instemming verwachten, gegeven 
dat de uitspraak aan een steunbehoefte appelleert. Wellicht, zo betogen de auteurs, 
houdt ‘terzijde staan’ een meer concrete verplichting in dan ‘kunnen rekenen op’ 
en ‘er voor elkaar zijn’. De laatste uitspraak in dit cluster bindt zorgverlening aan de 
kwaliteit van de relatie. Dit blijkt voor een deel van de Nederlanders een belangrijke 
voorwaarde te zijn. Bijna de helft van de Nederlanders is van oordeel dat familiele-
den ‘voor elkaar klaar [horen] te staan, ook als ze elkaar niet aardig vinden’. Oudere 
ondervraagden zijn vaker dan jongere ondervraagden van oordeel dat gevoelens van 
onmin geen beperking mogen zijn om elkaar steun te verlenen.

De uitspraken in het vijfde cluster hebben betrekking op gevoelens van verplichting 
jegens ouders. De uitspraken verschillen in termen van de kosten (tijd, geld, energie 
en inbreuk op de privacy) gemoeid met het verlenen van zorg aan ouders. De eerste 
uitspraak betreft een situatie van relatief weinig kosten, namelijk ‘op bezoek gaan’. 
Ongeveer de helft van de Nederlanders is van opvatting dat kinderen die dicht bij hun 
ouders wonen minstens één keer per week op bezoek moeten gaan. Hoewel Neder-
landers overwegend van oordeel zijn, zoals hiervoor is beschreven, dat familieleden 
voor elkaar moeten klaarstaan, houdt dit blijkbaar niet de verplichting in van weke-
lijks bezoek aan ouders. Vermoedelijk hecht men sterk aan vrijwilligheid in de relatie 
met ouders. Wat vinden Nederlanders dat kinderen horen te doen als hun ouders ziek 
zijn? Rond 40% is van oordeel dat kinderen voor hun zieke ouders zouden moeten 
zorgen. Een kleiner deel, namelijk 20%, stemt in met de uitspraak dat kinderen hier-
voor onbetaald verlof zouden moeten opnemen. Aldus is de meerderheid van oordeel 
dat de verzorging van zieke ouders niet ten koste mag gaan van iemands fi nanciële 
positie of arbeidsmarktperspectieven. De laatste uitspraak betreft een verlies aan 
privacy, namelijk het inwonen van bejaarde ouders bij hun kinderen. Ruim 10% van 
de Nederlanders is van oordeel dat dit moet kunnen. De overgrote meerderheid ziet 
geen verplichting om ouders in huis te nemen. Volgens ons speelt hier niet alleen een 
ongewenst verlies aan privacy een rol, maar ook de wetenschap dat er in Nederland 
institutionele voorzieningen zijn voor hulpbehoevende ouderen. Voor alle vier de 
uitspraken in dit laatste cluster zien we sekse- en leeftijdsverschillen. Oudere onder-
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vraagden zijn minder vaak van oordeel dan jongere ondervraagden dat kinderen voor 
hun ouders zouden moeten zorgen. Ook zijn vrouwen minder vaak dan mannen dit 
oordeel toegedaan.

Samenvattend: een duidelijke meerderheid van de Nederlandse bevolking voelt zich 
verplicht om voor familieleden te zorgen. Deze gevoelens zijn echter minder sterk 
wanneer sympathie ontbreekt of wanneer het gaat om specifi eke verplichtingen. 
Zo vindt meer dan de helft van de Nederlanders niet dat je voor een familielid hoort 
klaar te staan als je de betrokken persoon niet erg graag mag of dat je wekelijks bij 
ouderen die dichtbij wonen op bezoek moet gaan. Gevoelens van verplichting zijn 
het zwakst wanneer grote offers worden gevraagd (inbreuk op privé- of beroepsle-
ven, verlies aan inkomen) of wanneer er goede alternatieven voorhanden zijn. Slechts 
een kleine minderheid is van mening dat kinderen onbetaald verlof moeten opnemen 
om voor hun zieke ouders te kunnen zorgen of dat zij hun bejaarde ouders in huis 
horen te nemen. Verder blijkt de jongere generatie duidelijk sterkere gevoelens van 
verplichting tegenover familieleden te hebben dan de oudere generatie.

Vergelijken we de gevoelens van verplichting met de eerder beschreven zorgvoorkeu-
ren, dan lijkt het erop dat de bereidheid van familieleden om steun te geven groter 
is dan de bereidheid deze steun te ontvangen. Terwijl zo’n 40% van de Nederlanders 
vindt dat kinderen hun zieke ouders horen te verzorgen, is 80% van mening dat de 
zorg voor hulpbehoevende ouderen meer een taak is voor de overheid dan voor de 
familie. Verder voelt ruim 10% van de Nederlanders de verplichting om hun bejaarde 
ouders in huis te nemen, terwijl niet meer dan 2% van de Nederlanders hier de voor-
keur aan geeft.

7.3.2 Motieven om familie te helpen
In de nkps is gevraagd naar ‘de redenen waarom [mensen] wel eens iets voor [hun] 
familie doe[n]’. Vier uitspraken zijn aan de respondenten voorgelegd en bij elk kon 
worden aangegeven in hoeverre men ermee instemde. Zoals in tabel 7.3 is te zien, 
vormen gevoelens van genegenheid het belangrijkste motief om iets te doen: bijna 
90% stemt in met de uitspraak ‘Als ik iets voor mijn familie doe, is dat omdat ik om 
mijn familie geef’. Vrouwen geven vaker aan dat ze uit genegenheid handelen dan 
mannen en dit geldt ook voor oudere ondervraagden in vergelijking met jongere 
ondervraagden. Bijna driekwart van de Nederlanders geeft aan dat het vanzelfspre-
kend is om familie te helpen. Hier spreekt de visie dat men niet anders verwacht; 
men zet geen vraagtekens bij uitwisseling van steun met familieleden. Mannen 
onderschrijven deze visie vaker dan vrouwen. ‘Gewoon iets terug wil[len] doen’ 
wordt door 40% genoemd. Deze reciprociteitsoverweging wordt vaker door jongere 
dan door oudere ondervraagden genoemd en ook vaker door vrouwen in vergelijking 
met mannen. Gevoelens van verplichting worden het minst vaak genoemd. Onge-
veer een kwart van de Nederlanders geeft aan dat gevoelens van verplichting een rol 
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spelen bij het helpen van de eigen familie. Oudere ondervraagden geven vaker aan 
dat gevoelens van verplichting een rol spelen dan jongere ondervraagden.

Tabel 7.3
Motieven om familie te helpen, 2002-2004 (percentage mee eens)

< 55 jaar C 55 jaar

mannen vrouwen mannen vrouwen

omdat ik me daartoe verplicht voel 26 21 34 25

omdat ik om mijn familie geef 84 92 83 90

omdat ik gewoon iets terug wil doen 45 47 35 37

omdat dat nu eenmaal vanzelf spreekt 70 67 74 76

Bron: NKPS’02/’04

Samengevat: de meerderheid van de Nederlandse bevolking voelt zich weliswaar ver-
plicht om voor familie te zorgen, maar deze gevoelens voeren niet de boventoon om 
daadwerkelijk de helpende hand te bieden. Gevoelens van genegenheid en vanzelf-
sprekendheid zijn voor familieleden de belangrijkste drijfveren om elkaar te helpen. 
Ook wederkerigheid blijkt een ondergeschikte rol te spelen bij de hulp die familiele-
den elkaar geven.

7.4 Verschillen in gevoelens van verplichting jegens ouders

In het navolgende onderzoeken we samenhangen tussen gevoelens van verplichting 
jegens ouders en een aantal sociaal-structurele en culturele kenmerken. We richten 
ons op gevoelens van verplichting jegens ouders, omdat we hiervoor ook beschikken 
over gegevens die zijn verzameld onder allochtonen. Voor de analyses voegen we de 
gegevens samen van de hoofd- en van de migrantensteekproef van de nkps (voor 
details zie Dykstra et al. 2005b en bijlage F). De migrantensteekproef bestaat uit 
eerste- en tweedegeneratie Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers. In de 
analyses zijn de gegevens van ruim 8400 ondervraagden betrokken.

Het betreft drie uitspraken die in zowel het hoofd- als het migrantensurvey aan 
ondervraagden zijn voorgelegd: ‘Kinderen die dichtbij wonen, zouden minstens één 
keer per week bij hun ouders op bezoek moeten gaan’, ‘Kinderen zouden voor hun 
zieke ouders moeten zorgen’, en ‘Als ouders bejaard zijn, moeten ze bij hun kinderen 
kunnen wonen’. De drie uitspraken vormen samen een schaal met goede psychome-
trische eigenschappen.

Als algemene uitspraken die een weerslag zijn van brede onderliggende waarden, 
worden de gehanteerde metingen van verplichtingen jegens ouders geacht relevant 
te zijn voor alle leden van de bevolking, ongeacht de samenstelling van hun familie-
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netwerk (Gans en Silverstein 2006). De bedoeling is dat de uitspraken ook relevant 
zijn voor degenen zonder nog in leven zijnde ouders, zonder broers of zusters, 
zonder kinderen, enzovoort. Toch gaan we ervan uit dat persoonlijke normen 
kunnen veranderen onder invloed van wijzigingen in iemands omstandigheden 
(Finley et al. 1988), zoals wijzigingen in de mogelijkheden om zorg te verlenen (con-
fl icterende bezigheden) of onder invloed van gemaakte keuzen om wel of geen steun 
te verlenen (achteraf toeschrijven van gemaakte keuzen aan persoonlijke normen). 
Vandaar dat we bestuderen of verplichtingen jegens ouders variëren met iemands 
sociaal-structurele omstandigheden en culturele achtergrond.

De selectie van sociaal-structurele en culturele kenmerken is geleid door inhoude-
lijke overwegingen. Het centrale idee is dat persoonlijke zorgnormen samenhangen 
met a) de praktische mogelijkheden die mensen hebben om anderen te helpen, b) het 
waardepatroon van de groepen waartoe men behoort, en c) concrete zorguitwisse-
lingservaringen. Dit idee wordt verder uitgewerkt aan de hand van de kenmerken die 
in de analyse zijn betrokken.

7.4.1 Verwachte verschillen
Het eerste kenmerk dat in de analyses is betrokken is geslacht. Gegeven de wijze 
waarop meisjes tot verzorgenden worden gesocialiseerd, en gegeven de traditionele 
rol van vrouwen als sociale secretaresse en hoedster van familiebanden (Rosenthal 
1985) verwachten we dat vrouwen sterkere gevoelens van verplichting hebben jegens 
ouders dan mannen.

In de literatuur wordt verschillend gedacht over leeftijdsverschillen met betrekking 
tot gevoelens van verplichting. Een eerste visie is dat deze gevoelens het sterkst 
zijn op middelbare leeftijd, als de kans mantelzorger te worden het grootst is. De 
gedachte is dat de kinderen zich verantwoordelijk gaan voelen wanneer hun ouders 
in toenemende mate met cognitieve en lichamelijke beperkingen worden geconfron-
teerd (Gans en Silverstein 2006). Een tweede visie is dat gevoelens van verplichting 
het sterkst zijn op jonge leeftijd en vervolgens geleidelijk afnemen. De veronderstel-
ling hier is dat gevoelens van verplichting voortkomen uit de wens van de kinderen 
om de ouders iets terug te geven voor de door hen gedane investeringen (Rossi en 
Rossi 1990). Jongvolwassenen hebben minder gelegenheid gehad om ‘uit de rode 
cijfers te komen’ dan kinderen van middelbare leeftijd (Stein et al. 1998). Een derde 
visie is dat gevoelens van verplichting vooral op latere leeftijd afnemen als afhan-
kelijkheid en gebrek aan zelfstandigheid werkelijkheid lijken te gaan worden. Uit 
altruïstische motieven zouden ouderen hun kinderen zorglasten willen besparen 
(Gans en Silverstein 2006).

De leefvorm is een combinatie van huwelijksgeschiedenis en partnerstatus. De huwe-
lijksgeschiedenis geeft aan of mensen ooit zijn gehuwd, ooit zijn gescheiden, ooit 
zijn verweduwd, enzovoort. De partnerstatus geeft aan of mensen met een partner 
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het huishouden delen. De overheersende visie in de literatuur is dat echtscheiding 
en hertrouw resulteren in verzwakte gevoelens van verplichting jegens familieleden 
(Coleman et al. 1997; Popenoe 1988; Rossi en Rossi 1990). Verschillende factoren 
spelen een rol: verbroken of beschadigde relaties binnen de familie, minder tijd en 
geld hebben om familieleden bij te staan, en te gepreoccupeerd zijn met eigen pro-
blemen om open te staan voor de noden van anderen. Alleenstaanden zouden hogere 
verwachtingen hebben inzake steun vanuit de familie dan mensen die met een 
partner wonen, omdat ze een grotere behoefte hebben aan steun (Lee et al. 1994). De 
veronderstelling hier is dat hun sterke gevoelens van verplichting een refl ectie zijn 
van hoe ze zelf behandeld zouden willen worden.

Rossi en Rossi (1990) hebben naar voren gebracht dat gevoelens van verplichting 
jegens ouders zwakker kunnen worden als oudere familiegeneraties niet langer in 
leven zijn. Op dit idee voortbordurend, stellen Gans en Silverstein (2006) dat het 
overlijden van de ouders een verandering van perspectief met zich meebrengt: een 
verschuiving van potentiële zorgverlener naar potentiële zorgontvanger. Een rol 
als verlener van mantelzorg aan de oudere generatie is niet langer relevant. Altru-
istische gevoelens jegens kinderen kunnen dominanter gaan worden, namelijk de 
wens de eigen kinderen te behoeden voor intensieve zorgtaken. Beide mechanismen 
voorspellen, zo betogen Gans en Silverstein, een verzwakking van gevoelens van 
verplichting jegens ouders. In de analyses nemen we de volgende kenmerken mee: 
het aantal in leven zijnde ouders, de aanwezigheid van stiefouders en het aantal in 
leven zijnde schoonouders. Ook bestuderen we de mogelijke invloed van ouderlijke 
echtscheiding, vanuit de veronderstelling dat ouderlijke echtscheiding een verzwak-
king van gevoelens van verplichting jegens ouders met zich meebrengt.

Twee visies zijn in de literatuur te vinden wat betreft de samenhang tussen de aan-
wezigheid van kinderen en gevoelens van verplichting jegens ouders. De voorspelling 
is bij beide visies echter dezelfde: de aanwezigheid van kinderen hangt samen met 
zwakkere gevoelens van verplichting jegens ouders. In het voorafgaande is gerefe-
reerd aan een van de visies: de wens om kinderen te behoeden voor zorgverlenende 
taken. De andere visie stelt ouderschapstaken centraal. Als volwassen kinderen zelf 
kinderen hebben, kan niet worden verwacht dat zij ook zorg verlenen aan oudere 
familiegeneraties. In de analyses betrekken we het aantal kinderen en de aanwezig-
heid van stiefkinderen.

Liefbroer en Mulder (2006) bespreken twee contrasterende hypothesen over de 
samenhang tussen de aanwezigheid van broers en zusters en gevoelens van verplich-
ting jegens ouders. Enerzijds zou het hebben van broers en zusters kunnen bijdra-
gen aan het gevoel deel uit te maken van een breder netwerk van familierelaties. 
Het gevoel van ‘erbij horen’ zou zich vertalen in sterkere gevoelens van verplichting 
jegens ouders. Anderzijds zou het hebben van broers en zussen kunnen resulteren in 
zwakkere gevoelens van verplichting. De aanwezigheid van alternatieve bronnen van 
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steun zou inhouden dat men zich minder verantwoordelijk voelt voor de steunverle-
ning aan de oudere generatie. In de analyses nemen we het aantal broers en zusters 
mee en de aanwezigheid van halfbroers en -zusters.

Iemands gezondheid bepaalt natuurlijk in belangrijke mate de mogelijkheden om zorg 
te verlenen (zie hoofdstuk 2). We gaan ervan uit dat gezondheidsbelemmeringen 
zich vertalen in zwakkere zorgnormen. De gedachte is dat men bij het formuleren 
van gevoelens van verplichting jegens ouders rekening houdt met de eigen fysieke 
beperkingen.

In de literatuur zijn verschillende ideeën ontwikkeld over de samenhang tussen 
iemands opleidingsniveau en zijn of haar familienormen. Rossi en Rossi (1990) stellen 
dat hoger opgeleiden sterkere gevoelens van verplichting jegens ouders hebben dan 
lager opgeleiden. De onderliggende redenering is dat hoger opgeleiden hun ouders 
meer verschuldigd zijn, omdat er meer in hen is geïnvesteerd. Als gevolg van hogere 
investeringen uit het verleden zouden hoger opgeleiden sterker gemotiveerd zijn om 
hun ouders wederkerig van dienst te zijn. Hier komt bij dat hoger opgeleiden het zich 
over het algemeen fi nancieel beter kunnen permitteren om assistentie te verlenen. In 
navolging van het werk van Kohn (1977) kan daarentegen worden gesteld dat hoger 
opgeleiden juist minder sterkere familienormen hebben omdat zij in sterkere mate 
autonomie nastreven. Herhaaldelijk is aangetoond dat hoger opgeleiden een meer 
individualistische leefstijl hebben dan lager opgeleiden (Felling et al. 2000).

Opleidingsniveau is een complexe variabele: het heeft niet alleen een werkstatus- 
maar ook een inkomenscomponent. Beide veronderstellen een verzwakking van fami-
lienormen, maar om verschillende redenen. Mensen met een betaalde baan hebben 
minder vrij te besteden tijd dan baanlozen, wat betekent dat zij minder mogelijk-
heden hebben om zorg aan hun ouders te verlenen (zie hoofdstuk 6). Verondersteld 
wordt dat zij hun gevoelens van verplichting aanpassen aan hun praktische omstan-
digheden en deze gevoelens dus naar beneden bijstellen. Mensen in fi nancieel betere 
posities kunnen het zich permitteren om particuliere zorg in te kopen. Vandaar dat 
zij sterker geneigd zouden zijn om zich zelfvoorzienend op te stellen. In de analyses 
betrekken we niet alleen de hoogst voltooide opleiding, maar ook indicatoren van 
baanomvang en het huishoudinkomen om mogelijk verschillende effecten uiteen te 
kunnen rafelen.

Normen die voorschrijven dat kinderen hun ouders horen bij te staan zijn ingebed in 
religieuze ideologieën (Reher 1998). De meeste christelijke genootschappen propa-
geren dat men ouders hoort lief te hebben en te respecteren. Dat geldt in nog sterkere 
mate voor islamitische doctrines. Vandaar dat we verwachten dat mensen die zich tot 
een bepaalde godsdienst, kerkgenootschap of religie rekenen sterkere gevoelens van 
verplichting jegens ouders hebben dan niet-godsdienstigen. Naast de denominatie, 
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nemen we het actief bezoeken van vieringen van een kerk of geloofsgemeenschap als 
indicator van godsdienstigheid mee.

De samenstelling van de Nederlandse bevolking naar etnische achtergrond is sterk 
aan het veranderen. Vandaar dat we ook etniciteit in onze analyses opnemen. In de 
literatuur is het gebruikelijk om individualistische en collectivisitische culturen te 
onderscheiden. Grofweg kan worden gesteld dat individualisten zichzelf als auto-
nome individuen beschouwen, terwijl collectivisten zichzelf als behorend tot een 
groep defi niëren. De meeste westerse geïndustrialiseerde landen kunnen worden 
getypeerd als individualistische samenlevingen met betrekkelijk zwakke fami-
liebanden (Reher 1998). Veel migranten in Nederland hebben een mediterrane of 
Caribische achtergrond. Mediterrane landen, zoals Turkije en Marokko, kunnen 
worden getypeerd als collectivistische samenlevingen, met sterke familiebanden en 
een patriarchale familiestructuur (De Valk 2006). Caribische landen zoals Suriname 
en de Antillen delen de collectivistische oriëntatie van mediterrane landen, maar 
hun families hebben een matrifocale structuur. We verwachten dat migranten uit 
niet-westerse landen sterkere gevoelens van verplichting jegens ouders hebben dan 
autochtonen en migranten uit westerse landen. Onder de Turken, Marokkanen, 
Surinamers en Antillianen maken we een onderscheid tussen eerste- en tweedege-
neratie migranten. Zoals De Valk (2006) aangeeft, kunnen tegengestelde effecten 
van migratie op persoonlijke normen worden verwacht. Enerzijds is het mogelijk dat 
de culturele oriëntatie van migranten gaat lijken op die van het ontvangende land. 
Via de media, hun in Nederland opgroeiende kinderen, de omgang met autochtonen 
in de vrije tijd, en via het werk zouden migranten worden blootgesteld aan meer 
individualistische waarden. Anderzijds is het mogelijk dat de culturele oriëntatie van 
migranten juist sterker gaat lijken op die van het land van herkomst. Als gevolg van 
hun ondergeschikte en sociaal-geïsoleerde positie, zouden migranten teruggrijpen 
op ‘oude’ waarden om gevoelens van vervreemding te verdrijven.

De urbanisatiegraad van iemands woonplaats is een indirecte indicator van zijn of haar 
leefstijl. Algemeen wordt verondersteld dat bewoners van stedelijke omgevingen 
meer individualistisch zijn ingesteld dan bewoners van rurale gebieden. Bewoners 
van steden hebben minder vaak familieleden in de nabije omgeving (Mulder en Kal-
mijn 2006). In rurale gebieden is het echter niet ongewoon dat verschillende familie-
leden op korte afstand wonen. Om de hiervoor genoemde redenen veronderstellen 
we dat stedelingen zwakkere gevoelens van verplichting jegens ouders hebben dan 
bewoners van niet-stedelijke gebieden.

Tot slot bestuderen we samenhangen tussen gevoelens van verplichting jegens 
ouders en concrete uitwisseling van steun. Hoewel het gebruikelijk is gevoelens van 
verplichting te beschouwen als determinant van het verlenen van hulp, doen we hier 
het tegenovergestelde. We onderzoeken in hoeverre feitelijke steunuitwisseling van 
invloed is op gevoelens van verplichting. Natuurlijk is er een wederzijdse samenhang 
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tussen beide. Hier veronderstellen we sterkere gevoelens van verplichting zowel 
onder degenen die intensieve huishoudelijke hulp van hun ouders hebben ontvangen als 
onder degenen die hun ouders met intensieve huishoudelijke hulp hebben bijgestaan. 
Festinger’s (1957) cognitieve dissonantietheorie vormt hier de basis voor de voorspel-
lingen. Binnen deze theorie wordt cognitieve dissonantie, oftewel een situatie waar 
gedragingen niet in overeenstemming zijn met persoonlijke normen, als onwense-
lijk beschouwd. Mensen streven ernaar dissonantie te reduceren. Toegepast op het 
onderhavige thema houdt dissonantiereductie in dat het verlenen (of ontvangen) van 
steun achteraf wordt toegeschreven aan sterke gevoelens van verplichting. Natuur-
lijk is er ook de mogelijkheid dat het niet-verlenen (of ontvangen) van steun tot een 
verlaging van persoonlijke normen kan leiden.

7.4.2 Gevonden verschillen
In tabel 7.4 is te zien welke sociaal-structurele en culturele kenmerken een signifi -
cante samenhang vertonen met gevoelens van verplichting jegens ouders. Tegen de 
verwachting in, blijken vrouwen minder sterke gevoelens van verplichting te hebben 
dan mannen. De jongsten, de 18-29-jarigen, blijken van alle onderscheiden leef-
tijdsgroepen de sterkste gevoelens van verplichting jegens ouders te koesteren. Hier 
vinden we steun voor de gedachte dat jongeren het sterkst gemotiveerd zijn om hun 
ouders bij te staan, omdat zij nog weinig gelegenheid hebben gehad om hun ouders 
‘terug te betalen’ voor gedane investeringen.

Anders dan verwacht, zien we niet dat gescheidenen zwakkere gevoelens van 
verplichting hebben jegens ouders dan niet-gescheidenen. Tabel 7.4 toont zelfs 
het tegendeel: mensen die na een scheiding alleenstaand zijn gebleven, koesteren 
relatief sterke gevoelens van verplichting. Datzelfde geldt voor de groep ‘overige 
alleenstaanden’, die voor het grootste deel uit nooit-gehuwden bestaat. Anders dan 
voorspeld, ontbreekt er een algemeen patroon van sterkere persoonlijke normen 
onder alleenstaanden: de verweduwden verschillen wat betreft hun gevoelens van 
verplichting jegens ouders niet van mensen in een eerste huwelijk. Verschillen tussen 
hertrouwden en mensen die zich in een eerste huwelijk bevinden, zijn er evenmin.

Gevoelens van verplichting jegens ouders blijken niet samen te hangen met het nog 
in leven zijn van de eigen ouders, wel met het nog in leven zijn van schoonouders. 
Verstoringen in het familienetwerk, zoals ouderlijke echtscheiding en hertrouwen 
van een van de ouders, blijken geen implicaties te hebben voor gevoelens van ver-
plichting jegens ouders.

Conform onze verwachting, hangt de aanwezigheid van kinderen samen met zwak-
kere gevoelens van verplichting jegens ouders. Degenen met twee of drie kinderen 
hebben in vergelijking met kinderlozen minder sterke zorgnormen. De aanwezig-
heid van stiefkinderen heeft geen repercussies voor gevoelens van verplichting 
jegens ouders. Mensen met broers en zusters hebben zwakkere gevoelens van  
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Tabel 7.4
Verschillen in gevoelens van verplichting jegens ouders, mannen en vrouwen, 18 tot 80 jaar, 
2002-2004 (gestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten)a

vrouw (man ref.) –0,12 ***

leeftijd 18-29 jaar (ref.)

 30-54 jaar –0,03 *

 55-64 jaar –0,08 ***

 ≥ 65 jaar –0,09 ***

leefvorm in eerste huwelijk (ref.)

 hertrouwd, na scheiding 0,01

 hertrouwd, na verweduwing –0,01

 alleenstaand, verweduwd 0,00

 alleenstaand, gescheiden 0,03 *

 overig alleenstaand 0,06 ***

aantal in leven zijnde schoonouders (geen ref.)

 1 schoonouder 0,00

 2 schoonouders 0,04 **

aantal in leven zijnde kinderen (geen ref.)

 1 kind –0,01

 2 kinderen –0,08 ***

 3 kinderen –0,06 ***

 ≥ 4 kinderen –0,02

aantal in leven zijnde broers/zusters (geen ref.)

 1 broer/zus –0,05 **

 2 broers/zusters –0,04 *

 3 broers/zusters –0,05 **

 ≥ 4 broers/zusters –0,04 *

halfbroer/zuster? (nee ref.)

 ja 0,02 *

opleidingsniveau (t/m lagere school ref.)

 lbo/mavo 0,04 ***

 havo/mbo –0,08 ***

 hbo –0,13 ***

 universiteit –0,09 ***

huishoudinkomen (< 900 euro ref.)

 900-1300 euro 0,01

 1300-1700 euro –0,01

 1700-2100 euro –0,02

 2100-2500 euro –0,01

 2500-3100 euro –0,02 *

 > 3100 euro –0,03 **

 inkomen onbekend –0,01 *
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Tabel 7.4 (vervolg) 

godsdienst (geen ref.)

 r.-k. 0,05 ***

 protestants 0,03 *

 islam 0,17 ***

 hindoeïsme 0,03 **

 andere godsdienst 0,01

kerkfrequentie ((bijna) nooit ref.)

 een paar keer per jaar 0,05 ***

 een paar keer per maand 0,04 ***

 een paar keer per week 0,07 ***

etniciteit (autochtoon ref.)

 westers 0,03 **

 niet-westers, Turkije, 1e generatie 0,11 ***

 niet-westers, Turkije, 2e generatie 0,02

 niet-westers, Marokko, 1e generatie 0,14 ***

 niet-westers, Marokko, 2e generatie 0,02

 niet-westers, Suriname, 1e generatie 0,12 ***

 niet-westers, Suriname, 2e generatie 0,02 *

 niet-westers, Antillen, 1e generatie 0,08 ***

 niet-westers, Antillen, 2e generatie 0,02 *

 niet-westers, overig 0,09 ***

urbanisatiegraad –0,02 *

intensieve huishoudelijke hulp gegeven aan ouders? (nee ref.)

 ja 0,05 ***

adj. R2 0,28

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.
a Er is ook gecontroleerd voor aantal in leven zijnde ouders, ouders gescheiden, stiefouders aanwezig, stiefkind 

aanwezig, gezondheid, werkstatus, intensieve huishoudelijke hulp ontvangen, maar deze kenmerken vertonen geen 
signifi cante samenhang met gevoelens van verplichting jegens ouders.

Bron: NKPS’02-’04

verplichting jegens ouders dan eenlingen. Blijkbaar voelt men zich minder verant-
woordelijk voor het welzijn van de oudere generatie als er anderen aanwezig zijn met 
wie zorgtaken kunnen worden gedeeld of die zorgtaken op zich nemen.

Gezondheid blijkt niet samen te hangen met zorgnormen. Mensen die door een 
fysieke aandoening in hun dagelijkse bezigheden licht of sterk worden belemmerd, 
tonen net zulke sterke gevoelens van verplichting jegens ouders als degenen die geen 
(last van een) fysieke aandoening hebben.
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Anders dan verwacht, blijkt opleiding een samenhang te vertonen met gevoelens 
van verplichting. Deze verschillen wel naar het voltooide opleidingsniveau, maar 
een lineair verband ontbreekt. De sterkste gevoelens van verplichting vindt men 
onder mensen met een lbo- of mavo-diploma, gevolgd door mensen met uitsluitend 
lagere school. De zwakste gevoelens van verplichting jegens ouders vindt men onder 
mensen die hoger beroepsonderwijs hebben gevolgd. Universitair geschoolden 
en mensen met een havo-diploma of die een middelbare beroepsopleiding hebben 
gevolgd, hebben ook relatief zwakke gevoelens van verplichting jegens ouders.

Tegen de verwachting in, blijken werkenden niet te verschillen van niet-werken-
den wat betreft gevoelens van verplichting jegens ouders. De omvang van iemands 
baan vertoont evenmin signifi cante samenhangen met zorgnormen. Gevoelens van 
verplichting jegens ouders verschillen echter wel naar iemands fi nanciële situatie. 
Degenen die tot de hoogste inkomensgroepen horen, hebben zwakkere zorgnormen 
dan mensen met een huishoudinkomen op het minimumniveau.

Mensen met een godsdienstige achtergrond hebben, zoals verwacht, sterkere zorg-
normen dan mensen die zich niet rekenen tot een godsdienstige groep. De sterkste 
gevoelens van verplichting jegens ouders vinden we onder moslims. Uit tabel 7.4 
blijkt verder dat mensen die regelmatig godsdienstige bijeenkomsten bijwonen ster-
kere gevoelens van verplichting jegens ouders hebben dan mensen die dat nooit doen.

Alle migrantengroepen, zowel de westerse als de niet-westerse, hebben sterkere 
zorgnormen dan autochtone Nederlanders. De sterkere zorgnormen gelden vooral 
voor eerstegeneratie migranten (voor zover die binnen de verschillende groepen 
konden worden onderscheiden). Tweedegeneratie migranten zijn wat betreft hun 
gevoelens van verplichting jegens ouders nauwelijks te onderscheiden van autoch-
tone Nederlanders. Hier hebben we ondersteuning voor de visie dat mensen van 
allochtone herkomst die hier opgroeien, wat betreft hun culturele oriëntatie op 
autochtonen gaan lijken.

De urbanisatiegraad vertoont de verwachte samenhang: hoe stedelijker de omgeving 
waarin ondervraagden wonen, hoe zwakker hun gevoelens van verplichting jegens 
ouders. Ondervraagden die in de afgelopen drie maanden intensieve huishoudelijke 
hulp van kinderen hebben ontvangen, blijken wat hun zorgnormen betreft niet te 
verschillen van degenen die geen intensieve hulp van kinderen hebben ontvangen. 
Wel zien we een positieve samenhang tussen intensieve huishoudelijke hulp aan 
ouders gegegeven en gevoelens van verplichting jegens ouders, wat duidt op conso-
nantie tussen persoonlijke normen en hulpgedrag.

In bijlage F zijn twee aanvullende tabellen (tabel F.1 en F.2) opgenomen. Tabel F.1 
geeft de resultaten weer, apart voor mannen en vrouwen, voor ondervraagden in de 
leeftijd 55 tot 80 jaar (potentiële ‘ontvangers’ van steun). Tabel F.2 geeft de resultaten 
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weer, opnieuw apart voor mannen en vrouwen, voor ondervraagden in de leeftijd 
18 tot 55 jaar (potentiële ‘gevers’ van steun). De resultaten voor de vier onderschei-
den groepen (oudere mannen, oudere vrouwen, jongere mannen, jongere vrouwen) 
vertonen grote overeenkomsten. Toch zijn er enkele opvallende resultaten. Tussen 
oudere en jongere vrouwen zien we een verschil wat het effect van kinderen betreft. 
Vrouwen van 55-plus met kinderen hebben opmerkelijk zwakke zorgnormen, terwijl 
het hebben van kinderen bij vrouwen in de jongste leeftijdsgroep nauwelijks een 
samenhang vertoont met zorgnormen. Jongere mannen vormen de enige groep waar 
een effect van werkstatus is te zien. Degenen die minder dan twee of meer dan vier 
dagen per week werken, hebben relatief zwakke zorgnormen.

7.5 Conclusie

7.5.1 Verrassende resultaten
Voor een aantal populaire denkbeelden is in dit onderzoek geen ondersteuning 
gevonden. Anders dan vaak wordt gedacht, blijken Nederlandse vrouwen geen 
sterkere gevoelens van verplichting jegens hun ouders te hebben dan Nederlandse 
mannen. Het omgekeerde blijkt het geval te zijn. Zwakkere gevoelens van verplich-
ting jegens ouders onder vrouwen in vergelijking met mannen zijn eerder gevonden, 
maar dan in Duitse en Britse steekproeven (Daatland en Herlofson 2003). In Ame-
rikaans onderzoek vindt men over het algemeen dat vrouwen sterkere zorgnormen 
hebben dan mannen (Gans en Silverstein 2006; Rossi en Rossi 1990; Stein et al. 
1998). Onze interpretatie voor het gevonden sekseverschil is dat vrouwen wellicht 
realistischer antwoorden dan mannen. Vrouwen, als ervaringsdeskundigen (verzor-
gende taken worden immers vaker door vrouwen dan door mannen verricht, Cloïn 
en Boelens 2004), zouden minder sociaal-wenselijke antwoorden geven omdat ze de 
praktijk van het verzorgen maar al te goed kennen. Mannen zouden het belang van 
zorgverlening aan ouders primair in theoretische zin onderschrijven. Ze verbin-
den er minder vaak dan bij vrouwen het geval is, de consequentie aan dat zij zelf de 
zorgverlening verrichten. Een aanwijzing dat de antwoorden van vrouwen op vragen 
naar gevoelens van verplichting jegens ouders wellicht meer valide zijn dan die van 
mannen vinden we in een longitudinaal onderzoek van Silverstein et al. (2006). 
Gevoelens van verplichting van dochters, zoals vastgesteld op het eerste meetmo-
ment, waren goede voorspellers van de zorg die vervolgens door hen werd geboden 
toen hun moeders hulpbehoevend werden. Onder zonen speelden gevoelens van ver-
plichting geen rol in de steunverlening aan moeders met een verslechterde gezond-
heid; een samenhang ontbrak tussen gevoelens van verplichting zoals vastgesteld 
op het eerste meetmoment en de steun die werd gegeven aan moeders van wie de 
gezondheid tussen het eerste en tweede meetmoment achteruit was gegaan.

In de publieke opinie overheerst de gedachte dat het hebben van betaald werk vooral 
voor vrouwen een rem is op de steunverlening aan hulpbehoevenden. Ook voor deze 
gedachte vinden we weinig steun. De werkstatus vertoont geen samenhang met 
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gevoelens van verplichting jegens ouders, met één uitzondering. Onder mannen in 
de leeftijd van 18 tot 55 jaar zien we dat het hebben van een baan van meer dan vier 
dagen in de week samenhangt met zwakke zorgnormen. In voorgaande Nederlandse 
studies is naar voren gekomen dat het hebben van een baan mensen er niet van weer-
houdt zorg te verlenen aan hulpbehoevenden (De Boer 2003; Klein Ikkink et al. 1999; 
Timmermans et al. 2001). Wel blijkt dat men vrije tijd opoffert om zorg te verlenen. 
Ook uit het onderhavige onderzoek komt naar voren dat het bijstaan van familiele-
den voor de meeste Nederlanders vanzelfsprekend lijkt te zijn.

Een andere veelgehoorde gedachte is dat echtscheiding tot een verzwakking van 
familiebanden leidt. Onze resultaten geven een ander beeld: gescheidenen verschil-
len wat hun gevoelens van verplichting jegens ouders betreft niet van niet-geschei-
denen. Voor omstandigheden die met een scheiding verband kunnen houden, zoals 
de aanwezigheid van stiefkinderen en halfbroers en -zusters, vinden we evenmin 
signifi cante verschillen voor gerapporteerde gevoelens van verplichting jegens 
ouders. Wellicht moeten we het uitblijven van een echtscheidingseffect zoeken in 
de formulering van de uitspraken. De uitspraken hadden betrekking op gevoelens 
van verplichting die voor Nederlanders in het algemeen zouden moeten gelden. 
De mogelijkheid bestaat dat we wel aanwijzingen voor zwakkere zorgnormen onder 
gescheidenen krijgen, als we informeren naar gevoelens van verplichting jegens de 
eigen ouders.

Een populaire gedachte is ook dat niet-westerse migranten meer collectivistisch zijn 
ingesteld dan autochtonen. Daarmee samenhangend zouden niet-westerse migran-
ten sterkere gevoelens van verplichting hebben jegens familieleden dan autochtonen. 
Onze resultaten bevestigen dit beeld slechts ten dele. Allochtonen blijken weliswaar 
sterkere verplichtingen jegens ouders te voelen dan autochtonen, maar dit geldt 
vooral voor de eerstegeneratie migranten. De mate van verplichtingen die de twee-
degeneratie migranten voelen, wijkt nauwelijks af van die van autochtone Nederlan-
ders. Mensen van allochtone herkomst die hier opgroeien, lijken dus eerder de visie 
van Nederlanders ‘over te nemen’ dan dat zij teruggrijpen op solidariteitsnormen van 
kinderen jegens ouders die in hun land van herkomst gelden.

7.5.2 Toekomstige ontwikkelingen
De resultaten overziend, blijkt de culturele achtergrond in sterkere mate bepalend te 
zijn voor gevoelens van verplichting jegens ouders dan sociaal-structurele omstan-
digheden. We vinden sterke verschillen voor opleidingsniveau, godsdienstigheid 
en etniciteit. Mensen met een voltooide opleiding op havo-niveau of hoger hebben 
relatief zwakke zorgnormen. Mensen die zich rekenen tot een religieuze groepering, 
en mensen die regelmatig godsdienstige bijeenkomsten bijwonen, hebben relatief 
sterke zorgnormen. Moslims koesteren de sterkste gevoelens van verplichting jegens 
ouders. Alle migrantengroepen, zowel de westerse als de (eerstegeneratie) niet-
westerse, hebben sterkere zorgnormen dan autochtone Nederlanders. Opvallend is 
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dat tweedegeneratie migranten wat hun gevoelens van verplichting jegens ouders 
betreft, niet verschillen van autochtone Nederlanders.

We willen echter niet suggereren dat sociaal-structurele omstandigheden helemaal 
geen rol spelen. Voor de ouderschapstatus, omvang van het ouderlijk gezin en de 
fi nanciële situatie vinden we signifi cante verschillen in zorgnormen. Kinderlozen 
hebben sterkere gevoelens van verplichting jegens hun ouders dan mensen met twee 
of drie kinderen. Mensen met broers en zusters hebben zwakkere gevoelens van ver-
plichting jegens hun ouders dan eenlingen. Degenen die tot de hoogste inkomens-
groepen horen, hebben relatief zwakke zorgnormen.

Als we de verschillende determinanten op een rij zetten, dan kunnen over toekom-
stige ontwikkelingen in zorgnormen de volgende uitspraken worden gedaan (vanuit 
de veronderstelling dat de aard van gevonden samenhangen in de loop van de tijd 
onveranderd blijft). Uitgaand van een stijgend opleidingsniveau, een dalende gods-
dienstige participatie, en een stijgend inkomensniveau is een verzwakking van zorg-
normen te verwachten. Uitgaand van een dalend kindertal en de komst van nieuwe 
migranten is juist een versterking van zorgnormen te verwachten.

7.5.3 Beleidsimplicaties
Een consistent patroon dat uit onze resultaten naar voren komt, is dat de bereid-
heid onder oudere leeftijdsgroepen om informele zorg te ontvangen geringer is dan 
de bereidheid onder jongere leeftijdsgroepen om die te geven. Natuurlijk moeten 
we niet voorbijgaan aan de mogelijkheid dat de antwoorden van de jongere onder-
vraagden een overschatting zijn van een werkelijke bereidheid om zorg te verlenen. 
Jongeren zijn over het algemeen ver verwijderd van de noodzaak zorg te verlenen 
aan oudere familieleden. Om die reden zouden ze een te rooskleurig beeld kunnen 
hebben van informele zorg en zich onvoldoende rekenschap geven van de praktische 
gevolgen van die verantwoordelijkheid.

In onze resultaten zijn er verder aanwijzingen dat de bereidheid onder Nederlanders 
om familie bij te staan groot is. Zo vindt een kleine 80% van de ondervraagden dat je 
altijd op je familie moet kunnen rekenen en dat je er voor elkaar moet zijn in voor- en 
tegenspoed. Opvallend is dat de bereidheid om te helpen niet altijd wordt gekoppeld 
aan het goed met elkaar overweg kunnen. Circa 50% van de ondervraagden geeft 
aan dat familieleden ‘voor elkaar klaar [horen] te staan, ook als ze elkaar niet aardig 
vinden’. Opvallend is ook dat men voorzichtiger is om zich uit te spreken over wat 
anderen horen te doen dan wat men zelf zou doen. Ongeveer 10% van de ondervraag-
den stemt in met de uitspraak ‘Als ouders bejaard zijn, moeten ze bij hun kinderen 
kunnen inwonen’. Rond 30% van de ondervraagden stemt daarentegen in met de 
uitspraak ‘Als ze het echt nodig hebben dan zou ik mijn bejaarde ouders vragen bij 
mij te komen wonen’.
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In discussies over de welvaartstaat domineert wat Wolfe (1989) de ‘moral hazard’ 
noemde, namelijk de gedachte dat mensen minder geneigd zullen zijn om zorg 
aan naasten te verlenen als er formele voorzieningen beschikbaar zijn. Vanuit de 
gedachte dat welvaartsarrangementen informele zorg zullen verdringen, wordt in 
beleidskringen veel aandacht besteed aan de vraag of de informele zorg in omvang 
afneemt, hoe het geven van informele zorg bevorderd kan worden, enzovoort. 
Een impliciete veronderstelling is dat men onwillig zou zijn om familieleden bij te 
staan. Zoals uit onze resultaten blijkt, kan men twijfels zetten bij de juistheid van 
die veronderstelling: over het algemeen voelen Nederlanders zich sterk verplicht om 
familieleden bij te staan. Aanvullend laten onze resultaten zien dat een omwenteling 
in het denken over informele zorg vereist lijkt te zijn. Volgens ons dient de aandacht 
te verschuiven van de vraag ‘wil men wel aan familieleden zorg geven?’ naar ‘wil men 
wel van familieleden zorg ontvangen?’. De toekomstige inrichting van de ouderen-
zorg zou wel eens sterker kunnen afhangen van de steunvoorkeuren van hulpvragers 
dan van de bereidheid van familieleden om steun te verlenen. Er zal vooral ruimte 
dienen te zijn voor mensen om zelf te bepalen hoe ze geholpen worden en door wie: 
markt, overheid of familie.

Noot

1 De Netherlands Kinship Panel Study wordt ondersteund door subsidie 480-10-009 van 
het Fonds Investeringen Groot van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (nwo), en door het Nederlands Interdisciplinair Demografi sch Instituut 
(nidi), de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van 
Tilburg.
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8 Dilemma’s in en suggesties voor beleid

Joost Timmermans en Alice de Boer (scp)

8.1 Beleidslijnen

Tot nu toe is in dit rapport de redenering gevolgd dat kenmerken van mensen en de 
omstandigheden waarin ze verkeren, vraag en aanbod in de informele zorg bepa-
len. Overheidsbeleid is daarbij vooral gezien als een reeks faciliteiten die de vrager, 
maar vooral de aanbieder van informele zorg ondersteunt. Toch vormt het beleid een 
minstens zo belangrijke determinant van vraag en aanbod in de informele hulp als 
de kenmerken van vragers en aanbieders. Vandaar dat in dit hoofdstuk het overheids-
beleid wordt besproken. Dit leidt tot een antwoord op de tweede onderzoeksvraag 
(zie hoofdstuk 1): welke mogelijkheden zijn er om door middel van overheidsbeleid te 
anticiperen op toekomstige knelpunten in de informele zorg? Hierbij maken we een 
onderscheid tussen twee niveaus: de doelen van de centrale overheid en de instru-
menten op het lokale niveau van gemeenten en instellingen.

De onderzoeksvraag wordt in twee stappen beantwoord. Eerst behandelen we de 
vijf hoofdlijnen van het overheidsbeleid zoals verwoord in de nota De mantelzorger in 
beeld (dvvo 2005) en de beleidsbrief Mantelzorg en vrijwillige inzet (vws 2006a). Deze 
beleidslijnen zijn: ‘meer mensen aan het werk’, ‘grotere eigen verantwoordelijkheid’, 
‘meer (betaalde) waardering’, ‘vermaatschappelijking’ en het ‘draagvlak voor infor-
mele zorg’. Vervolgens beschouwen we enkele beleidsinstrumenten op lokaal niveau 
binnen de zojuist beschreven thema’s. Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag 
maken we gebruik van drie bronnen: een voor deze studie georganiseerde discussie-
bijeenkomst met dertien deskundigen1, de informatie uit hoofdstukken 2 tot en met 
7 en recent (beleids)onderzoek op het terrein van de informele zorg.

8.2 Meer mensen aan het werk

Meer arbeidsdeelname is een belangrijk doel van overheidsbeleid en daarbij gaat het 
niet alleen om het aantal werkenden, maar ook om de lengte van de werkweek. De 
vermindering van de uitkeringslast, de emancipatie van buiten de arbeid staande 
groepen en de recente zorgen om de kosten van de vergrijzing zijn belangrijke motie-
ven voor dit beleid (vws 2007).

Het percentage van de beroepsbevolking dat betaald werk verricht is het laatste 
decennium toegenomen (van 58% in 1995 tot 63% in 2005). Door een aantal maatre-
gelen die het stoppen met werken bemoeilijkt2 en de stijgende arbeidsdeelname van 
vrouwen (van middelbare leeftijd) neemt de laatste jaren ook de arbeidsdeelname in 
het oudste segment van de beroepsbevolking weer toe (van 26% in 1995 naar 40% in 
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2005; cbs 2006). De ouderen zijn voor de onbetaalde arbeid de afgelopen jaren steeds 
belangrijker geworden; ze vormen bijna 20% van de bevolking, maar ruim 30% van 
de helpers (Timmermans 2003).

De tijd die aan werken wordt besteed, beperkt de tijd die voor informele zorg beschik-
baar is. Werkenden bieden niet alleen minder vaak hulp dan niet werkenden, maar ook 
minder uren hulp naarmate ze meer uren per week werken. Als een steeds groter deel 
van de beroepsbevolking werkt, kan de informele zorg in het gedrang komen.

Verdringing van informele zorg door toenemende arbeidsdeelname kan op drie 
manieren worden tegengegaan. Ten eerste door de werktijd te fl exibiliseren waar 
dat kan. Wie de arbeidsduur zelf over dag en week kan verdelen, blijkt nauwelijks 
problemen te hebben met het combineren van arbeid en zorg. Dat geldt voor zowel de 
zorg voor kinderen (Keuzenkamp en Faulk 2006) als de zorg voor verwanten (Tim-
mermans et al. 2001).

De tweede manier is zorgtaken van hulpverleners overnemen. De belangrijkste 
voorzieningen op dit vlak zijn de awbz en de wmo. Als uit deze regelingen de nodige 
zorg wordt verschaft, is er voor leden uit het sociale netwerk geen beletsel voor 
arbeidsdeelname. De kinderopvang is een ander voorbeeld. Extra ondersteuning op 
dit terrein kan bijdragen aan de mogelijkheid (meer uren) betaalde arbeid te combi-
neren met informele zorg (zie hoofdstuk 6). Wellicht trekt dit ook mannen over de 
streep om meer tijd te investeren in de informele zorg. Tijdens de discussiebijeen-
komst wezen deskundigen erop dat de overheid er impliciet van uit gaat dat mannen 
een geringere bijdrage in de informele zorg hebben dan vrouwen. Dit valt onder 
andere af te leiden uit de huidige verlofregelingen, gekenmerkt door een hoge mate 
van keuzevrijheid en vrijblijvendheid. Het gebruik van verlofregelingen ligt dan ook 
laag, in 2005 nam slechts 14% van de langdurend zorgverlenende werknemers verlof 
op (Souren 2007).

De overheid ziet kennelijk slechts beperkt mogelijkheden en/of acht het kennelijk 
niet wezenlijk gewenst om invloed uit te oefenen op de herverdeling van betaalde 
en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen. Beslissingen hierover komen 
tot stand in de privé-situatie van mensen, zo is de veronderstelling. Een deelnemer 
beschouwde de zorgparticipatie van mannen als een maatschappelijk vraagstuk: ‘Als 
een echt economisch probleem ontstaat doordat mannen niet zorgen, ja, misschien 
dat dan de wal het schip keert. Maar anders denk ik dat er een grote cultuuromslag 
nodig is om daar verandering in te brengen.’

De derde manier om verdringing van informele zorg door arbeidsverplichtingen 
tegen te gaan, is mensen van betaalde arbeid vrijstellen als zorgtaken in het gezin 
of in het sociale netwerk dat wenselijk maken. Hierbij valt te denken aan de recente 
maatregel om onder bepaalde voorwaarden informele hulpverleners te ontheffen van 
hun sollicitatieplicht.
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Voor de in dit rapport besproken steun is langdurend zorgverlof krachtens de Wet 
arbeid en zorg het meest van belang. De wet voorziet in onbetaald verlof dat werken-
den voor maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur per jaar in staat stelt te zorgen 
voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder. In 2004 maakten 79.000 per-
sonen gebruik van deze verlofregeling (szw 2006). Sinds 1 januari 2006 is er tevens 
de levensloopregeling die werknemers in staat stelt te sparen voor onbetaald verlof, 
bijvoorbeeld om te zorgen voor een ziek familielid.

De verlofregelingen schieten op een aantal punten tekort. Zo is de situatie waarin 
mensen een beroep kunnen doen op verlof krachtens de Wet arbeid en zorg nogal 
beperkt. De verlofregelingen zijn ook niet geschikt voor terugkerende intensieve 
zorg (Keuzenkamp et al. 2004). De levensloopregeling kent geen krediet en wordt 
daardoor pas interessant voor de informele zorg als mensen een fl ink aantal vrije 
uren gespaard hebben. In de periode tot 2020 zal dat niet vaak het geval zijn.

Bij deze begrenzingen hebben fi nanciële overwegingen van de overheid natuurlijk 
een rol gespeeld. Dat geldt niet voor een andere tekortkoming van de regelingen: 
ze zijn weinig bekend onder zowel werknemers als werkgevers. Zo heeft bijna twee 
derde van de leidinggevenden een werknemer die verlof vroeg om hulp te geven, niet 
op de hoogte gesteld van de beschikbare regelingen (Mezzo 2007). Ook werkne-
mers zijn niet altijd op de hoogte: 14% van de werkenden die langdurige zorg bij een 
levensbedreigende ziekte verlenen, is niet bekend met regelingen die speciaal voor 
hen zijn bedoeld (Souren 2007).

Gemeten aan de 2,4 miljoen Nederlanders die lang of intensief helpen, is de bijdrage 
van verlofregelingen aan de problematische combinatie van arbeid en zorg beschei-
den. De belangrijkste voorziening voor werkende personen die een hulpbehoevende 
in hun netwerk hebben, is de awbz. Daarnaast is er de wmo, waarin sinds 1 januari 
2007 de huishoudelijke verzorging is ondergebracht. Deze twee regelingen voorzien 
700.000 mensen van professionele steun (cvz 2006a).

De overheid wil het verlenen van informele zorg en betaalde arbeid stimuleren, 
zo is te concluderen uit het Coalitieakkoord 2007 van het Kabinet Balkenende iv: ‘Er 
komt een inzet op verbreding en verdieping van arbeidsparticipatie en van maat-
schappelijke participatie (mantelzorg, vrijwilligerswerk)’. Bij zo’n ambitie hoort ook 
een beleidsinspanning; het stelsel van regelingen die tijd voor hulp verlenen schep-
pen, zal moeten worden verbeterd en wellicht uitgebreid. Of het overnemen van 
taken (via awbz en wmo) of de vrijstelling van werk door verlof daarvoor het meest 
geschikt is, werd niet onderzocht. De ervaring leert dat burgers bij deze kwesties 
graag een individuele keuze maken.

8.3 Meer eigen verantwoordelijkheid

Naar de letter van de wet had iedere verzekerde tot voor kort individueel recht op de 
verstrekkingen van de awbz, ongeacht de beschikbare sociale steun. In 2004 is het 
voorzieningenniveau gedeeltelijk verlaagd. De huishoudelijke hulp is overgeheveld 
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van de awbz naar de wmo en de zogenoemde gebruikelijke zorg is geïntroduceerd. 
Door deze laatste regeling hebben hulpbehoevende personen die het huishouden 
met anderen delen, geen recht meer op huishoudelijke verzorging, tenzij de huisge-
noten door gezondheidsproblemen niet in staat zijn om die taak op zich te nemen. 
Dezelfde regels gelden voor de persoonlijke verzorging tot een duur van drie maan-
den (ciz 2005). In 2007 zijn de regels opnieuw aangescherpt (zie § 3.7).

Een verdere inperking van het niveau van voorzieningen is mogelijk onder het regiem 
van de wmo. Het centrale uitgangspunt van deze wet is dat mensen zich meer en 
vaker verantwoordelijk tonen voor hun hulpbehoevende verwanten en bekenden. De 
gemeenten, die de wmo uitvoeren, krijgen de taak dit te verwezenlijken; de onder-
steuning van vrijwilligers en mantelzorgers is voor hen een van de prestatievelden 
die expliciet in de wmo staan vermeld. Een negatief scenario is dat gemeenten een 
zorgplicht van kinderen ten opzichte van hun ouders introduceren (en omgekeerd) 
en verzoeken om professionele huishoudelijke hulp op grond daarvan afwijzen. Of 
dat op grote schaal gaat gebeuren, is de vraag. Waar het om gaat, is dat de grens 
tussen eigen en collectieve verantwoordelijkheid voor hulpbehoevende personen ter 
discussie staat en mogelijk verder naar de eigen verantwoordelijkheid verschuift. 
Deze beleidslijn is tegengesteld aan die rond een ander aspect van arbeid en zorg: de 
opvoeding en verzorging van kinderen. Hierbij is juist sprake van een sterke ver-
schuiving van individuele naar collectieve verantwoordelijkheid.

Naarmate de zorg voor hulpbehoevende personen meer een zaak voor het sociale 
netwerk wordt, ontstaat meer behoefte aan vrijstelling van andere verplichtingen en 
in het bijzonder van arbeidsverplichtingen, bijvoorbeeld door zorgverlof. Eventuele 
besparingen op professionele hulp die door inschakeling van sociale netwerken ont-
staan, hebben dus een prijs in de vorm van verlies aan arbeidsuren en daarmee aan 
economische productie en welvaart. Een zeer hoge prijs wordt betaald door mensen 
die hun baan kwijt raken omdat zij langdurig zorg bieden aan een naaste. Zij onder-
vinden aan den lijve dat overheidsdoelen soms tegenstrijdig aan elkaar zijn. Gegeven 
deze tegenstrijdigheid en de negatieve gevolgen die dit voor mensen kan hebben, 
moet de overheid veel duidelijker aangeven waar de grens ligt tussen zorgplicht en 
arbeidsplicht. Een uitspraak van een deskundige in dit verband: ‘Wil je een samenle-
ving waarin mensen gedwongen zijn om hun naasten te verzorgen? Om daar nou je 
baan voor op te geven, dat zou toch triest zijn.’

8.4 Meer (betaalde) waardering

Waardering is er in soorten en maten. Een belangrijk onderscheid is of er geld aan te 
pas komt of niet, maar ook fi nanciële waardering kent vele vormen. In deze para-
graaf passeren enkele vormen de revue.
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Pluimen op de hoed
In gesprekken met verleners van informele zorg bleek dat zij het gevoel hebben 
door de overheid emotioneel in de steek te worden gelaten.3 Media-aandacht voor 
de kosten van de awbz, de suggestie van gemakzuchtig beroep doen op die rege-
ling, naast de strenge maar vooral meer zakelijke indicatiestelling geeft sommigen 
het gevoel dat ze worden beschouwd als misbruikers van collectieve voorzieningen. 
Discussies in het kader van de wmo over eigen verantwoordelijkheid, versterkte hun 
indruk dat ze volgens de overheid te weinig voor anderen doen. Onbedoeld is onder 
veel informele hulpverleners de indruk ontstaan, dat de overheid geen waardering 
heeft voor de steun die ze hun verwanten en vrienden verlenen.

Toch blijkt uit de beleidsbrief Mantelzorg en vrijwillige inzet (vws 2006a) expliciet de 
grote waardering voor onbaatzuchtige inzet. ‘Mantelzorgers en vrijwilligers zijn het 
cement van onze samenleving. Ik heb grote waardering voor de miljoenen mensen 
die zich belangeloos inzetten voor een ander’, schrijft staatssecretaris Ross-van 
Dorp. In de wmo is er dan ook specifi ek aandacht voor de ondersteuning van de 
mantelzorg en het vrijwilligerswerk.

Ook deskundigen signaleren in de discussiebijeenkomst dat beleidsmakers veel 
belangstelling hebben voor het thema informele hulp. Zij constateren dat het geen 
politiek gevoelig onderwerp is. Een deskundige meldt hierover het volgende: ‘Ik 
merk iedere keer dat als je met politici of beleidsmakers praat over dit thema dat de 
deur open gaat. Want iedereen vindt het heel erg belangrijk, ook als je kijkt naar de 
verkiezingsprogramma bij de afgelopen verkiezingen. De meeste partijen besteden 
daar aandacht aan en ook het nieuwe kabinet vindt dit soort thema’s erg belangrijk. 
Maar als je nou eens door gaat praten over van wat dat dan allemaal zou moeten 
inhouden […], dan wordt het gewoon stil want dan wordt het vaak moeilijk.’

In het Coalitieakkoord (2007) wordt het belang van mantelzorg tevens onderstreept: 
‘Participatie komt eveneens tot uitdrukking in zorg voor elkaar, in vrijwilligerswerk 
en in mantelzorg. Het is van belang dat het beleid ook deze vormen volwaardig 
aandacht geeft’. De term volwaardig wordt in dit verband niet toegelicht. In het-
zelfde akkoord is wel te lezen dat de overheid de mantelzorg fi nancieel ruimer wil 
stimuleren: zij keert in 2007 informele zorgverleners 250 euro uit. De regeling is 
beperkt tot zorgverleners van mensen met een extramurale awbz-indicatie, die moet 
zijn afgegeven na 1 april 2007. Ook dienen betrokkenen langer dan zes maanden 
informele hulpverlener te zijn. Het arrangement is uitdrukkelijk bedoeld om waar-
dering uit te drukken voor mensen die intensief of langdurig zorgen voor een ernstig 
gehandicapt of zorgafhankelijk persoon. Daarnaast, of misschien wel meer dan een 
geldbedrag, zou openlijk uitgesproken waardering van politici en andere gezagsdra-
gers informele hulpverleners het gevoel teruggeven dat hun inzet wordt gezien en op 
prijs gesteld.

Onkostenvergoeding
Onkosten van informele zorgverleners worden al enige tijd vergoed. Vijftien jaar 
geleden boden hulpbehoevenden al geregeld fi nanciële compensatie voor de kosten 
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die hun hulpverleners maakten. Ook waren er toen verzekeraars die in hun beleid 
rekening hielden met de kosten die hulpverleners moesten maken (Letteboer 1993). 
In 2001 ontving ongeveer een op de tien hulpverleners een onkostenvergoeding van 
bijna 300 euro per jaar (Schellingerhout 2003b). Die was meestal afkomstig van de 
hulpontvanger, betaald uit eigen zak of via het persoonsgebonden budget (pgb). De 
hulpontvanger kan de vergoedingen voor de mantelzorger als aftrekpost opvoeren 
bij de belastingaangifte. Van deze mogelijkheid wordt echter weinig gebruikge-
maakt (Schellingerhout 2003b). Dit komt deels doordat verleners van informele zorg 
de kosten geen probleem vinden, maar ook doordat burgers de regeling niet kennen 
of niet weten te benutten. Gemeenten kunnen eveneens fi nanciële ondersteuning 
bieden: via de bijzondere bijstand of in de vorm van een mantelzorgvergoeding.

Al deze regelingen blijven bescheiden en voor veel mensen ontoegankelijk, zo 
bleek ook uit de discussiebijeenkomst van deskundigen. Mezzo, de landelijke orga-
nisatie voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, dringt daarom al jaren aan op een 
algemene en goed toegankelijke onkostenvergoeding.

Uit eerder scp-onderzoek (Timmermans et al. 2001) is echter gebleken dat slechts 
een kwart van de verleners van intensieve of langdurige hulp behoefte heeft aan een 
vergoedingsregeling; het gaat om naar schatting 600.000 mensen. De behoefte is het 
grootst onder mensen die zorg dragen voor een huisgenoot en hoge uitgaven en een 
laag inkomen hebben en onder mensen die de combinatie van werken en zorg zwaar 
vinden.

Het spreekt voor zich dat de behoefte aan een vergoeding zeer groot is onder 
de kleine groep die door de onkosten in de fi nanciële problemen komt. Soms is 
dat omdat ze hoge kosten maken, soms omdat de hulp hen zo in beslag neemt dat 
betaald werken onmogelijk is. Bij deze groep wordt de grens van eigen verantwoor-
delijkheid overschreden. Een substantiële onkostenvergoeding ligt hier in de rede.

Informele zorg als betaalde arbeid
Al enkele decennia is er onder wetenschappers en beleidsmakers discussie over de 
vraag of van informele zorg betaalde arbeid moet worden gemaakt. Uit onderzoek 
zijn zowel nadelen als voordelen naar voren gekomen (Timmermans 2003; Tja-
dens 2004). Een nadeel kan zijn dat de beloning een claim legt op hulpverleners en 
gepaard gaat met verwachtingen ten aanzien van zijn of haar inzet O en dat hulpbe-
hoevenden minder snel informele hulp zullen inschakelen. Er zijn ook praktische 
bezwaren: informele zorg is moeilijk te onderscheiden van gewoon sociaal con-
tact en de normale taakverdeling binnen huishoudens en de meeste hulpverleners 
hebben zoals gezegd geen behoefte aan betaling. Volledige betaling van de vele uren 
informele hulp zou bovendien tot hoge collectieve kosten zou leiden.

Voordelen van betaling zijn de verbetering van de fi nanciële situatie van de hulp-
verlener, de maatschappelijke erkenning en de psychologische steun in de rug. Op 
kleine schaal zou fi nanciële ondersteuning ertoe kunnen leiden dat hulpverleners 
eerder, meer en langer hulp bieden (Timmermans et al. 2001).
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De discussie over de betaling van informele zorg en de wens dat hulpbehoevenden 
meer regie over eigen leven krijgen, heeft geleid tot de introductie van het persoons-
gebonden budget. Sinds 1995 kunnen hulpvragers van het beschikbaar gestelde 
bedrag iemand uit het sociale netwerk betalen voor geleverde hulp. Hoe vaak dit 
voorkomt is niet bekend, wel is bekend dat ongeveer 30% van het aan budgetten 
uitgekeerde bedrag (ruim 1 miljard euro in 2006) wordt gebruikt om (geïndiceerde) 
informele zorg te betalen (cvz 2006b). Het zal overigens vaak om deeltijdbanen 
gaan, want hulpbehoevenden met een indicatie voor permanent verblijf kunnen pas 
vanaf april 2007 kiezen voor een pgb (vws 2006b).

Het is de vraag of beleid verder moeten gaan dan het bieden van deze keuzemo-
gelijkheid. Het maakt voor de collectieve lasten niet veel uit of men een familielid 
betaalt om zorg te leveren of een beroepskracht. Het is ook denkbaar dat Nederland 
niet aan betaling van informele zorg ontkomt als er een tekort aan beroepskrachten 
ontstaat. Zo’n tekort komt er aan, zo is de stellige verwachting van alle deskundigen 
in de discussiebijeenkomst: ‘Ik ben op dit moment in mijn provincie bezig met een 
aanvraag voor een Hoge school om een hbo-v opleiding te beginnen. Ik heb hiervoor 
contact met decanen van middelbare scholen en als je ziet hoe weinig mensen er op 
dit moment bereid zijn om een zorgopleiding te gaan volgen… Dat is heel schrijnend.’

8.5 Vermaatschappelijking

Lange tijd is de leidende gedachte achter het gehandicaptenbeleid geweest, dat 
mensen met ernstige beperkingen het meest zijn gediend met een eigen wereld die 
op hun tekorten is toegesneden. Die gedachte is verruild voor het tegendeel: de juiste 
plaats van mensen met beperkingen is tussen andere burgers in, ze dienen deel te 
nemen aan sociaal verkeer en daartoe moeten algemene voorzieningen en diensten 
voor hen toegankelijk zijn.

De in het verleden gecreëerde eigen werelden, de intramurale voorzieningen, voor 
mensen met beperkingen worden in toenemende mate ontmanteld. Zorg en bege-
leiding worden geboden op de plaats waar mensen wonen: in een gewone woning 
in een gewone woonwijk. Dat proces, vermaatschappelijking genoemd, is echter 
nog lang niet voltooid (Kwekkeboom 2001). De capaciteit van traditionele plaatsen 
in verzorgingshuizen, psychiatrische ziekenhuizen en intramurale voorzieningen 
voor gehandicapten moet nog steeds substantieel teruggebracht. De fysieke schei-
ding tussen wonen, zorg en welzijn (gewoon wonen met zorg en begeleiding) moet 
bovendien gevolgd worden door een fi nanciële scheiding, waarna de betreffende 
personen hun ondersteuning krijgen van algemene voorzieningen voor wonen en van 
praktische handelingen (inclusief hulp bij het beheer van fi nanciën).

Het fi nanciële scheiden van wonen, zorg en welzijn legt meer verantwoordelijk-
heden bij gemeenten. Dit decentralisatiebeleid is eind jaren negentig van de vorige 
eeuw ingezet (Koops en Kwekkeboom 2005). Sinds de invoering van de wmo zijn 
gemeenten verplicht om iedereen ondersteuning te bieden en meer in het bijzonder 
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mensen met beperkingen op grond van het in de wmo opgenomen compensatie-
beginsel. De vermaatschappelijking van burgers met beperkingen legt een groter 
beslag op het sociale netwerk van mensen met beperkingen, voor zover dat nog 
intact is. De grotere eigen verantwoordelijkheid, die het uitgangspunt is van de 
wmo, doet daar nog een schepje bovenop.

Een zwakke schakel in het proces van vermaatschappelijking is de integratie van de 
betrokkenen in hun woonbuurt en het plaatselijke verenigingsleven. Het lukt meestal 
niet een sociaal netwerk op te bouwen, mede doordat velen uit de hier beschreven 
groep de vaardigheden daarvoor missen (Kwekkeboom et al. 2006). De uit de awbz 
betaalde persoonlijk begeleider is dan ook een belangrijke contactpersoon voor 
mensen met verstandelijke of psychische beperkingen. De persoonlijk begeleider 
heeft vele taken: hij of zij biedt niet alleen ondersteuning bij huishoudelijke en per-
soonlijke verzorging, maar ook bij het regelen van geldzaken, de aanvraag van een 
pgb, het zoeken van geschikt werk, het naar school gaan of het volgen van een cursus 
en de opbouw en het onderhoud van het sociale netwerk (zie hoofdstuk 4).

Men moet bij deze kwetsbare groep, die voor het functioneren afhankelijk is van 
professionele begeleiding, voorzichtig zijn met veranderingen in de regelgeving en 
de organisatie van de ondersteuning. Het evenwicht dat bij velen na extramuralise-
ring is bereikt, is nog labiel. Een balans is alleen mogelijk als er een goed functio-
nerend sociaal netwerk aanwezig is. In gevallen waarin zo’n netwerk ontbreekt, is 
extra inspanning nodig om die balans te realiseren. Voor een deel van de chronisch 
psychiatrische patiënten of mensen met een verstandelijke beperking is participatie 
in de samenleving wellicht te veel gevraagd; het zelfstandig wonen legt behoorlijk 
beslag op hun capaciteiten. Voor deze kleine groep zeer kwetsbare burgers is min of 
meer zelfstandig wonen slechts haalbaar als er voorzien is in voldoende professio-
nele begeleiding.

8.6 Draagvlak voor informele zorg

De achtergrondstudie laat zien dat veel mensen informele zorg willen bieden, ook als 
zij een betaalde baan hebben of als afstanden moeten worden overbrugd. Hulpbe-
hoevende personen zitten echter vaak niet op praktische steun van hun verwanten te 
wachten; ze geven de voorkeur aan professionele hulp. Onder ouderen bijvoorbeeld, 
is de populariteit van het ontvangen van informele hulp het afgelopen decennium 
fl ink gedaald, zo blijkt uit een vergelijking met een studie uit de jaren negentig 
(Wielink et al. 1995). Hetzelfde geldt voor mensen met ernstige lichamelijke beper-
kingen (Den Draak 2007). De voorkeur voor professionele hulp hangt samen met 
gevoelens van ongemak die met het ontvangen van informele hulp gepaard gaat met 
inperking van de privacy en zorgen om de gevolgen voor de informele hulpverleners, 
zoals minder tijd voor werk, hobby’s of studie. Opmerkelijk is dat de bereidheid hulp 
te ontvangen in het publieke debat geen rol speelt en de (feitelijk minder problema-
tische) bereidheid om te geven wel. Dit komt mede door de nadruk op eigen verant-
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woordelijkheid binnen het huidige overheidsbeleid. De vraag is of dit beleid past bij 
de opvattingen van potentiële ontvangers van hulp, mensen waarbij informele hulp 
langdurig van aard is en een belangrijk onderdeel van hun leven.

Voor zover er van een draagvlakprobleem sprake is, ligt dat dus niet bij de potentiële 
aanbieders van informele hulp maar bij de hulpontvangers. Zij bepalen uiteindelijk 
hoe de zorg wordt geregeld en welke zorgaanbieder actief is. Het is overigens nog 
onduidelijk wat hieraan te doen is; een mentaliteitsverandering bij hulpaanbieders 
of -ontvangers is lastig te bewerkstelligen en vraagt tijd. In een aantal gevallen kan 
men zelfs bedenkingen hebben bij de bereidheid hiertoe. In een discussiebijeen-
komst over dit onderwerp werd gesignaleerd dat sommige informele hulpverleners 
tegen zichzelf in bescherming zouden moeten worden genomen: ‘Mensen kunnen 
niet voor 100% jarenlang in de mantelzorg worden opgesloten, dat is toch wel een 
probleem voor die mantelzorgers zelf. Zelfs als de zorgvragers dat zouden prefere-
ren, want er zijn zorgvragers die dat eigenlijk het liefste zien. Maar het is de vraag of 
je daar dan in mee zou moeten gaan.’

Het valt bijvoorbeeld te overwegen om vroegtijdig gebruik te maken van het 
volledige sociale netwerk van de hulpbehoevende om de kans te verkleinen dat de 
informele hulpverlener de zorg niet meer kan of wil loslaten.

8.7 Instrumenten op lokaal niveau

In de vorige paragrafen zijn beleidsdoelen die direct of indirect samenhangen met 
de informele zorg geconfronteerd met onderzoeksgegevens. Dit heeft duidelijk 
gemaakt dat de overheid voor vijf dilemma’s staat. Het eerste dilemma komt voort 
uit de doelstellingen ten aanzien van arbeidsparticipatie. Deze plannen staan in 
bepaalde gevallen op gespannen voet met het bieden van informele zorg, bijvoor-
beeld bij werkende vrouwen met jonge kinderen. De tijdsdruk die zij ervaren zorgt er 
vermoedelijk voor dat hun inzet in de informele zorg lager uitvalt.

In het tweede dilemma staat de eigen verantwoordelijkheid van mensen versus 
de collectieve verantwoordelijkheid centraal. Uit cijfers blijkt dat de hulpbereidheid 
van de bevolking groot is –familie en vrienden helpen langdurig en intensief als dat 
nodig is – maar het is de vraag in hoeverre de vervulling van de hulpbehoefte een 
zaak van burgers is danwel een verantwoordelijkheid van de overheid.

In het derde dilemma gaat het om de waardering van hulpverleners. De over-
heid benadrukt het belang van informele hulp publiekelijk en door middel van een 
fi nanciële vergoeding van 250 euro. Verleners van intensievere of langdurige infor-
mele zorg voelen zich desalniettemin ondergewaardeerd door de overheid en een 
deel levert door het helpen zo veel welvaart in, dat een bedrag van 250 euro geen 
verlichting biedt. Dit roept de vraag op naar de aard van de waardering: als informele 
hulp extra moet worden gewaardeerd, gaat het dan om een symbolische en/of een 
fi nanciële waardering.
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Het vierde dilemma vloeit voort uit het idee dat alle burgers, kwetsbaar of niet, 
moeten meedoen aan de samenleving. Zelfstandig wonen (‘het wonen in de wijk’) 
leidt bij kwetsbare mensen niet altijd tot een grotere deelname aan de samenleving, 
maar wel tot meer informele hulp, bijvoorbeeld van buren en vrienden. Het is dus de 
vraag waarop beleidsmakers zich zouden moeten richten: het vergroten van maat-
schappelijke participatie in een zelfstandige woonsituatie of het verbeteren van de 
zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen (al dan niet in een 
beschermde woonvorm of instelling).

Het vijfde dilemma heeft betrekking op het draagvlak van de informele zorg. Veel 
mensen zijn bereid hulp te geven, ook al leveren zij daarbij veel in. Bij zorgvragers 
bestaat echter een zekere terughoudendheid om informele zorg te ontvangen; zij 
voelen zich bezwaard en signaleren negatieve gevolgen voor de hulpverleners. Hier 
komt de vraag op welke wensen gerespecteerd zouden moeten worden: die van de 
hulpontvanger, die van de mantelzorger(s) of van allebei.

Het laatste dilemma, de nadruk op de wens van de hulpontvangers en/of aanbie-
ders, is niet eerder onderzocht. De eerste vier dilemma’s zijn wel eerder beschreven 
(zie bv. Knipscheer 2004; Timmermans 2006; Kwekkeboom et al. 2006; Cox 1993).

Het is de landelijke overheid die voor een groot deel de keuzen binnen de dilemma’s 
moet maken. Het is de gemeente die, gegeven de algemene keuzen, ondersteuning 
moet bieden. Daarvoor is sinds 1 januari 2007 een wettelijke basis in de wmo. Bij de 
beschrijving van de mogelijkheden tot lokaal beleid maken we onderscheid tussen 
het verminderen van de last van het helpen, de aandacht voor balans (tussen draag-
last en draagkracht) en de voorkeuren van hulpvragers.

Vermindering van de last van het helpen
De eerste manier om verleners van informele hulp bij te staan is de last van het 
helpen te reduceren. De mogelijkheden hiertoe zijn het verminderen van de tijdbelas-
ting van hulpverleners, reistijdbeperking en aanpassingen van de woonsituatie, en 
netwerkontwikkeling.

Ter reductie van tijdbelasting zijn er op nationaal niveau voorzieningen zoals zorg-
verlof en kinderopvang. Gemeenten hebben hierop nauwelijks invloed. Wel staat het 
gemeenten vrij om specifi eke maatregelen te treffen om de combinatie van werk en 
zorg te vergemakkelijken. Een voorbeeld vinden we in Leeuwarden waar kinderen 
van informele hulpverleners en vrijwilligers onder bepaalde voorwaarden gratis 
worden opgevangen.

Een aantal deskundigen in de discussiebijeenkomst is van mening dat gemeenten 
het thema arbeid en zorg hoog op de politieke agenda moeten zetten. Een deelnemer 
stelt: ‘Wij hebben aan gemeenten gevraagd: als u het allemaal zo belangrijk vindt, 
wat doet u dan voor uw eigen werknemers? Sommigen hebben dan de verlofrege-
ling die gewoon in de cao voor ambtenaren zit, maar je zou daar nog wel meer voor 
kunnen bedenken. Met name de komende tien jaar zou dat nog wel eens een belang-
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rijk onderwerp kunnen zijn en natuurlijk niet alleen voor overheids-cao’s en werkge-
verschap, maar ik denk in het werkgeverschap in de breedste zin van het woord. […] 
Ik denk dat de gemeente daar ook een voorbeeldfunctie in kan hebben, mede gelet 
op de cruciale rol die ze al hebben. Dus als zij als werk gever kunnen aantonen van, 
moet je eens kijken hoe wij hiermee omgaan, hebben ze niet alleen een regiefunctie, 
maar ook een voorbeeldfunctie.’

Gemeenten beschikken ook over andere instrumenten om voorzieningen te tref-
fen waarmee informele hulpverleners kunnen worden ontlast, zodat zij meer tijd 
voor zichzelf krijgen en zelfs uitval kan worden voorkomen. Een voorbeeld is respijt-
zorg (bv. dagopvang), overname van de zorg thuis en logeeropvang. Ongeveer een 
derde van de informele hulpverleners gebruikt een vorm van respijtzorg en een groot 
deel van hen geeft aan dat de ervaren belasting aanzienlijk zou stijgen zonder deze 
vorm van ondersteuning (Koopmanschap et al. 2004). Flexibele vormen verdienen de 
voorkeur, want de behoefte aan respijtzorg ontstaat vaak acuut, terwijl indicatiepro-
cedures lang duren.

Daarnaast is er ondersteuning gericht op de hulpbehoevende die tegelijkertijd 
verlichting biedt aan de betrokken hulpverleners. Een maaltijdvoorziening bijvoor-
beeld, is bestemd voor een oudere of een hulpbehoevende maar neemt ook werk uit 
handen van de informele hulpverleners. In een van de prestatievelden van de wmo is 
vastgelegd dat mantelzorgondersteuning niet alleen het aanbieden van deze voorzie-
ningen inhoudt, maar ook dat gemeenten informele hulpverleners op de beschikbare 
faciliteiten attent maken. Aan dit laatste schort het nog. Ondersteunende voorzie-
ningen zijn weinig bekend, velen weten de weg ernaar niet te vinden en het aanbod is 
zeer versnipperd (zie ook De Boer 2005). Nu het veld van mantelzorgondersteuning 
na vele jaren tot wasdom is gekomen, lijkt het tijd dit veld lokaal te ordenen en de 
toegankelijkheid en de fl exibiliteit ervan te verbeteren.

De last van het helpen kan ook verkleind worden door reisafstanden tussen hulpbe-
hoevenden en hulpverleners te verminderen. Mensen kunnen minder gemakkelijk 
een beroep doen op informele hulp als zij geen familie in de buurt hebben wonen 
(zie hoofdstuk 5). De mogelijkheden zijn echter beperkt. De sociale huursector zou 
informele hulp door verwanten kunnen laten meewegen bij de urgentie voor woning-
toewijzing. Verder zou meer rekening kunnen worden gehouden met de voorkeuren 
van informele hulpverleners die in de buurt van hulpbehoevenden willen wonen. Niet 
alleen door levensloopbestendig te bouwen en aanleunwoningen of nultredewonin-
gen in de buurt van ‘gewone’ woningen te verwezenlijken, maar ook door bij nieuw-
bouw van verblijfsinstellingen en woonzorgcomplexen enkele ‘gewone’ woningen 
voor niet-inwonende hulpverleners te realiseren.

Wel moet rekening worden gehouden met kenmerken van de woningmarkt ter 
plaatse, zo stellen deskundigen in de discussiebijeenkomst. Een deelnemer signa-
leert grote verschillen tussen landsdelen: ‘Het is een overvolle emmer met iedereen 
die graag een beroep doet op die paar beschikbare woningen, dat is best wel een 
punt. Er zijn ook in Nederland heel veel gebieden waar de woningmarkt er heel 
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anders uitziet dan in Amsterdam of Utrecht en waarbij er misschien wel veel meer 
mogelijkheden zijn om te kijken naar het vergemakkelijken van het geven van zorg 
aan familie of vrienden.’

Verbetering van de woonsituatie van hulpbehoevenden kan eveneens bijdragen 
aan een lagere belasting van hulpverleners. Uit onderzoek van het nivel is bekend 
dat het gebruik van betere voorzieningen in woningen de belasting van de betrok-
kenen doet verminderen (Bos en Leemrijse 2005) en de zelfredzaamheid van de 
hulpbehoevende vergroot. Informele zorgverleners wensen meer inzicht in deze 
mogelijkheden. Zij zijn vaak niet op de hoogte van de beschikbare hulpmiddelen en 
als dat wel zo is, weten ze vaak niet waar het verkrijgbaar is of hoe het vergoed kan 
worden. Gemeenten kunnen op het punt van informatievoorziening aan burgers een 
belangrijke rol vervullen.

Een derde manier om de last van het helpen te verminderen, is meer leden van het 
sociale netwerk inzetten. De verwachting van deskundigen in de discussiebijeen-
komst is dat netwerkontwikkeling (de uitbreiding van het netwerk bij kwetsbare 
groepen en hun hulpverleners) in de toekomst sterk aan belang zal winnen.

Een praktijkvoorbeeld is dat informele hulpverleners wordt geleerd hoe ze hulp 
kunnen vragen aan hun omgeving zodat de zorg beter wordt verdeeld. De aanpak 
werkt, zo is de ervaring. De deelstudies leerden dat bij zelfstandig wonende oude-
ren tegenwoordig inderdaad meer zorgpotentieel beschikbaar is (zie hoofdstuk 3). 
Wel moet worden opgemerkt dat dit potentieel zich vaak niet uitbetaalt in feitelijke 
informele hulp. Soms lukt het niet om meer leden van het netwerk in te zetten. Een 
deel van de groep mensen met een psychische of verstandelijke beperking heeft geen 
adequaat netwerk en is daarom aangewezen op professionele hulp (zie hoofdstuk 4).

Netwerken vormen, uitbreiden of aanvullen begint vaak met een vrijwilliger (denk 
aan ‘buddy’s’ en ‘maatjes’), maar ook professionele begeleiders kunnen daar een 
belangrijke rol in spelen, omdat ze geregeld de enige contactpersoon van de hulp-
behoevende zijn. Een grotere signalerende en coördinerende rol voor de begeleider 
zou bovendien gemeenten helpen om de kwetsbare groepen te bereiken. Begelei-
ders hebben nog weinig oog voor deze rol, wellicht omdat netwerkontwikkeling en 
ondersteuning in de beroepsopleiding en -uitoefening te weinig aandacht krijgen. 
Het kan ook het gevolg zijn van een tamelijk krappe toekenning van indicaties voor 
de functie waar netwerkontwikkeling onder valt, de zogenaamde activerende bege-
leiding.

Meer aandacht voor de balans
In de afgelopen jaren is er veel publiciteit geweest over informele zorg en de balans 
tussen draagkracht en draaglast. Zo waren er landelijke en lokale campagnes (‘Ik? Ik 
ben mantelzorger’), wordt elk jaar in november de ‘Dag van de mantelzorger’ gehou-
den en is er belangenbehartiging van hulpverleners. Toch zijn veel hulpverleners 
nog onbekend met het ondersteunende beleid dat onder de naam mantelzorg wordt 
gevoerd. Dat geldt ook voor hulpverleners van informele zorg die zich in de naam 
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en het bijbehorende beeld niet herkennen en daardoor geen gebruik maken van de 
ondersteuning die wordt geboden.

Een sluitende verklaring voor die onbekendheid is er niet. Het kan samenhangen 
met het feit dat hulpverleners zich niet herkennen in het stereotiepe beeld van de 
mantelzorger van de sandwichgeneratie: vrouwen die zorg dragen voor hun kinderen 
en hun bejaarde ouders (De Boer 2005). Ook kan de vanzelfsprekendheid van het 
verlenen van informele hulp een rol spelen (‘Ik ben toch gewoon de partner, het kind, 
de ouder, de vriend en ik zorg voor mijn dierbare meer dan gemiddeld’). En het is 
mogelijk dat de term informele hulp of mantelzorg rolverwarring oplevert omdat het 
naast een relatie ook een taak impliceert (Schreuder-Goedheijt 2007).

Daarnaast zijn er professionelen in de zorg die te weinig oog hebben voor de 
balans in de informele hulp (Knipscheer 2006). Bij zorgorganisaties, zoals verpleeg- 
en verzorgingshuizen, wordt het belang van samenwerken tussen beroepskrachten, 
mantelzorg en vrijwilligerswerk niet altijd voldoende gezien, laat staan dat op dit 
punt een samenhangend beleid wordt gevoerd. Om dit te verbeteren hebben ActiZ 
en het Expertisecentrum Informele zorg (eiz) een handleiding ontwikkeld (Actiz 
2007). De afstemming van de draagkracht en draaglast bij informele zorgverleners 
– binnen en buiten de muren van instellingen –, maar de ook de afstemming tussen 
hulpverleners, cliënten en professionelen komt hierbij expliciet aan de orde.

Deskundigen in de discussiebijeenkomst zien een actieve betrokkenheid van 
beroepskrachten bij de informele hulp als belangrijk thema voor de toekomst: ‘Ik zie 
nog veel te veel dat de professionele zorg die mantelzorg nog helemaal niet in beeld 
heeft. Professionals hechten vaak niet eens belang aan de bijdrage van mantelzor-
gers. Zij zien ook niet dat als we het samen eens zouden oppakken dan hebben we 
ook een groter resultaat en kunnen we het langer volhouden.’

Gemeenten hebben een duidelijke taak als het gaat om de balans in de informele 
zorg. Zij hebben met de invoering van de wmo, de verantwoordelijkheid voor de 
samenwerking tussen professionele zorg, informele zorg en vrijwilligerswerk 
gekregen. Deskundigen in de discussiebijeenkomst signaleren dat de uitvoering van 
die afstemming nog in de kinderschoenen staat. Sinds de invoering van de wmo 
lijken gemeenten echter een inhaalslag te maken. Een deskundige in de discussie-
bijeenkomst blikt terug: ‘In veel gemeenten in mijn provincie gebeurde er de laatste 
anderhalf jaar al veel met betrekking tot mantelzorgondersteuning en vrijwillige 
thuishulp, maar eigenlijk niet of nauwelijks met gemeentelijke bemoeienis. Het was 
geen gemeentelijke taak. Er waren zat voorzieningen en instellingen die allemaal 
deeltjes deden, maar niet of nauwelijks regie en coördinatie. Er wordt allemaal goed 
bedoeld en goed werk verricht maar sinds de wmo er is, is de gemeente verantwoor-
delijk voor dit prestatieveld. Toch is dat helemaal nieuw voor hen […]. Ik geloof dat 
de gemeentelijke overheid, omdat zij het dichtst bij de bevolking staat ten aanzien 
van informele zorg, een hele belangrijke rol moet vertolken. Ook omdat de gemeente 
de belendende beleidsterreinen er onmiddellijk bij kan betrekken.’
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Er zijn vele ontwikkelingsrichtingen denkbaar. Zo biedt het gecombineerde presta-
tieveld mantelzorg en vrijwilligerswerk de mogelijkheid om de afstemming met het 
vrijwilligerswerk te verbeteren (Devilée 2007). Gemeenten kunnen hun ondersteu-
ningsbeleid tevens afstemmen op dat van professionele zorgaanbieders en bij de 
contractering van bijvoorbeeld thuiszorg- of welzijnsinstellingen eisen stellen aan de 
te leveren respijtzorg of netwerkondersteuning. Daarnaast zijn er aanknopingspun-
ten te vinden in de zesde pijler van het regeerakkoord: de overheid als bondgenoot en 
een dienstbare publieke sector. Hierin worden innovatieve zorgconcepten genoemd, 
zoals kleinschalige projecten met divers zorgaanbod die zijn ingebed in de buurt. 
Ook in dit verband zou aandacht kunnen worden geschonken aan de samenwerking 
tussen professionele beroepskrachten en informele zorgverleners.

Voor het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz) zou aandacht voor de balans in de 
informele zorg vanzelfsprekend moeten zijn. Dat is nog onvoldoende het geval, zo 
blijkt uit het Landelijk Klanttevredenheidsonderzoek. 15% van de ontvangers van 
informele hulp die een aanvraag doen voor awbz-hulp geeft aan dat niet of onvol-
doende rekening wordt gehouden met hun hulpverleners (Jedeloo en Schrijvers 
2007). De verwachting is dat dit vanaf 1 april 2007 met de nieuwe indicatiestelling 
zal verbeteren; het aandeel informele hulp mag dan niet meer automatisch van de 
indicatie worden afgetrokken. Er dient door indicatieadviseurs nadrukkelijk te 
worden gekeken naar de draaglast en draagkracht van de informele zorgverlener. Als 
de belasting te hoog is dan kan men bijvoorbeeld respijtzorg krijgen.

Toch zijn daarmee niet alle knelpunten opgelost. In de huidige protocollen voor 
de functies ‘ondersteunende begeleiding’ en ‘verblijf’ wordt respijtzorg niet meer 
expliciet genoemd. Hoewel het indiceren van respijtzorg in de praktijk mogelijk 
blijft, dient het formele kader voor respijtzorg wat dit betreft aangepast te worden. 
De nieuwe indicatiestelling betekent in de praktijk echter nog steeds dat hulpverle-
ners pas door professionelen worden herkend als zij zelf hulpbehoevend worden. De 
toewijzing van voorzieningen zou daarom uit preventief oogpunt verbreed moeten 
worden, zodat nog niet overbelaste hulpverleners worden ondersteund.4 Dat er 
behoefte bestaat aan dergelijke maatregelen blijkt uit het feit dat 20% van de mensen 
met beperkingen aangeeft dat hun informele zorgverlener moeite heeft met het com-
bineren van taken in werk, zorg en huishouden (Den Draak 2007).

Het is niet duidelijk hoe de rol van het ciz er in de toekomst zal uitzien. Wellicht 
gaan gemeenten zelf de indicaties voor huishoudelijke hulp ter hand nemen, waar-
door afstemming op de informele zorgverlening weer in een ander perspectief wordt 
geplaatst.

Voorkeuren van hulpvragers
Sinds de invoering van de wmo wordt sterk de nadruk gelegd op de eigen verant-
woordelijkheid van mensen. Van hulpvragers wordt verwacht dat zij eerst in eigen 
kring problemen compenseren; pas als netwerkleden onvoldoende hulp kunnen 
bieden, komt de professionele ondersteuning in beeld. Uit het voor deze verkenning 
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uitgevoerde onderzoek blijkt echter dat burgers lang niet altijd de voorkeur geven 
aan informele zorg (zie hoofdstuk 7). Velen voelen zich bezwaard om hulp van hun 
naasten te ontvangen, maken zich zorgen over de negatieve gevolgen voor hulpver-
leners en doen een beroep op een zelf geregelde particuliere hulp als hun inkomen 
dat toelaat (Timmermans en Woittiez 2005). Deze uitkomst duidt erop dat het lokale 
beleid niet te veel kan en mag kapitaliseren op de aanbieders van informele zorg; 
het risico dat de hulpvragers buiten beeld blijven is te groot. In de toekomst zouden 
de voorkeuren van mensen met beperkingen wel eens sterker bepalend kunnen zijn 
voor de onderlinge zorg dan de bereidheid van anderen om hulp te bieden. Uit de 
beschikbare gegevens is onvoldoende bekend over de keuzen die hulpvragers maken 
ten aanzien van de zorgverlening. Onduidelijk is waarom sommige mensen kiezen 
voor informele zorg, en andere mensen, in een vergelijkbare gezondheidstoestand, 
juist een voorkeur voor professionele zorg hebben. Ook is niet bekend in hoeverre het 
moment waarop gezondheidsproblemen in de levensloop optreden van invloed is op 
die keuze. Zo kan verondersteld worden dat mensen andere zorgvoorkeuren hebben 
als zij op 75-jarige leeftijd geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen, 
dan wanneer zij veel eerder een chronische ziekte of beperking hebben gekregen. 
Een methodiek waarbij de weerstand die mensen (kunnen) ervaren bij de inzet van 
potentiële informele hulpverleners in kaart wordt gebracht, biedt een goede aanvul-
ling op het hier gepresenteerde materiaal.

Overigens hebben ook vertegenwoordigers van gebruikers van ondersteuning, 
zoals patiënten- en consumentenplatforms en lokale ouderenbonden, een rol bij het 
in kaart brengen van de behoefte van de bevolking. Zij kunnen erop toezien dat de 
informatie over hun doelgroepen op de juiste plaats terechtkomt, namelijk bij de 
lokale partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning van informele zorgverleners.
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Noten

1 De bijeenkomst was georganiseerd door het Expertise centrum Informele Zorg (eiz). 
De deskundigen zijn (professioneel) actief in belangenbehartigingsorganisaties van 
patiënten, informele hulpverleners of vrijwilligers of werken bij een woningbouwcorpo-
ratie, zorginstelling of adviesbureau. De deelnemers waren: Carine Blauw (zelfstandig 
adviseur Malkander), Bernadette Duzijn (projectleider ‘Onderweg naar mantelzorgpar-
ticipatie’ InterZorgOuderen en Mediant en ontwerper van de bekroonde pom-methodiek 
preventieve ondersteuning mantelzorgers), Nico Heinsbroek (Mezzo, landelijke vereni-
ging voor mantelzorgers, Bunnik), Jan de Jong (projectleider Wonen Welzijn Zorg, pro-
vincie Groningen), Jaap Kemkes (Kemkes Interimmanagement en beleidsadvies), Henk 
Kraijo (promovendus umc Utrecht, volhoudtijd van mantelzorgers van thuiswonende 
mensen), Beebs Looman (manager woondiensten, Algemene Woningbouwvereniging 
Amsterdam), Julie Meerveld (Alzheimer Nederland, projectleider Landelijk Dementiepro-
gramma), Marjolein Morée (Expertisecentrum Informele Zorg/Vilans), Trudie Nieuwen-
dijk (Steunpunt mantelzorg, Markant, Amsterdam), Truus Oud (Bureau Taps Alkmaar, 
initiatiefnemer de mantelzorgmakelaar), Paul van Daal (pon Noord-Brabant), Baukje 
Wallendal (zelfstandig adviseur, Zuidwest-Friesland).

2 Het gaat hier om bemoeilijkte uittrede via alternatieve uittredingsroutes als de wao en 
vut.

3 In maart 2007 zijn groepsgesprekken met mantelzorgers georganiseerd. Deelnemers 
waren leden van Mezzo. De rapportage van deze gesprekken zal eind 2007 verschijnen.

4 Op dit moment mag bij gezinsleden alleen in individuele gevallen rekening worden 
gehouden met een dreigende overbelasting. Binnenkort komt een handleiding beschik-
baar om indicatiestellers beter te faciliteren voor het in kaart brengen van de belastbaar-
heid van deze groep hulpverleners.
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9 Slotbeschouwing

Joost Timmermans en Alice de Boer (scp)

9.1 Enkele concluderende opmerkingen

De uitkomsten van de raming laten zien dat de groep ontvangers van informele 
zorg tot 2020 slechts weinig groeit en de groep hulpverleners licht. In 2006 kregen 
ruim 370.000 personen informele hulp vanwege gezondheidsproblemen, in 2020 
zullen dat 380.000 personen zijn. In 2006 hielpen 1,4 miljoen personen zieken en 
gehandicapten, dat zal in 2020 stijgen tot 1,6 miljoen personen. Dit lijkt te duiden 
op reserve in het aanbod. Ook de aanvullende onderzoeken die voor deze verken-
ning zijn uitgevoerd, suggereren het bestaan van zo’n reserve. Zo blijken zelfstandig 
wonende ouderen in 2002 meer zorgpotentieel in hun netwerk te hebben dan in 
1992. De toename in die reserve komt vooral voor rekening van kinderen en buren. 
Deze uitkomst wijst erop dat netwerken van ouderen gevarieerder zijn samengesteld 
dan voorheen en dat ouderen meer tijd en aandacht besteden aan de leden van hun 
netwerk. Ook een klein deel van de zelfstandig wonende mensen met een verstande-
lijke beperking signaleert dat zij een beroep kunnen doen op hun verwanten – als ze 
dat zouden vragen.

Toch is die ruimte in de informele zorgverlening om twee redenen voor een groot deel 
schijn. Ten eerste is de aanwezigheid van een groot zorgpotentieel nog geen garantie 
voor daadwerkelijke informele zorg. Zo blijkt het zorgpotentieel voor ouderen lang 
niet altijd te worden ingezet als ze hulpbehoevend worden. Voor zover dat potentieel 
uit buren bestaat, gebeurt dat helemaal niet, maar ook de potentiële steun van kinde-
ren wordt in slechts een minderheid van de gevallen omgezet in feitelijke hulp.

In de tweede plaats komt de ruimte in het aanbod die de modeluitkomsten suggere-
ren alleen ten goede aan degenen die al informele zorg ontvangen. Het model houdt 
namelijk geen rekening met mensen die wel behoefte hebben aan informele zorg, 
maar deze niet ontvangen. Uit onderzoek is bekend dat veel mensen met gezond-
heidsproblemen geen informele hulpverleners voorhanden hebben en daarom geen 
gebruik (kunnen) maken van deze hulpbron (De Klerk en Schellingerhout 2006). Zo 
gaf 20% van de mensen met matige of ernstige lichamelijke beperkingen aan dat zij 
niet over informele hulp beschikken, ook niet als het om een korte periode van twee 
weken gaat. Bij hulp die voor een langere periode nodig is, kon 30% geen beroep 
doen op de directe omgeving. Het is niet bekend of dit komt doordat ze niemand 
kennen of doordat ze denken dat niemand in hun netwerk tijd heeft om hulp te 
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bieden. Het is, gezien de gegevens hierover, duidelijk dat er nog veel onvervulde 
vraag naar informele zorg is.

Ook de ruimte voor bestaande gebruikers die uit de raming blijkt, is ter discussie 
gesteld. In het aanbodmodel ontbreken immers enkele belangrijke determinanten 
van het verlenen van informele zorg, zoals de arbeidsparticipatie en de aanwezig-
heid van een sociaal netwerk. De aanvullende studies naar trends in en effecten van 
die determinanten wijzen op een overschatting in de aanbodraming. Dit laat zich 
het best toelichten door de rol van het opleidingsniveau in de ramingen. Het stij-
gende opleidingsniveau leek een belangrijke opdrijvende kracht achter de groei van 
het aanbod. Uit de aanvullende studies blijkt dat dit vermoedelijk ook leidt tot een 
stijgende arbeidsdeelname, grotere geografi sche afstanden tussen familieleden en 
een gemiddeld geringere geneigdheid tot het verlenen van informele zorg. Al deze 
ontwikkelingen kunnen negatief uitwerken op het aanbod van informele zorg.

Een factor waaraan meer aspecten vastzitten dan die van het opleidingsniveau 
is de arbeidsmarktpositie in relatie tot andere zorgtaken. De combinatie van een 
betaalde baan en kleine kinderen verlaagt de kans op het geven van informele hulp 
nog meer. Ook deze taakcombinatie komt vaker voor onder hoger opgeleide vrouwen 
(Cuijpers et al. 2006).

Het is onmogelijk om de resultante te bepalen van alle genoemde, aan elkaar tegen-
gestelde effecten op gebruik en aanbod van informele zorg. Die effecten traden ook 
in de afgelopen decennia op, maar zowel gebruik als aanbod is in die tijd stabiel 
gebleven (Timmermans en Woittiez 2004; De Klerk en De Boer 2005). Dat wijst erop 
dat de tegengestelde effecten elkaar in het verleden hebben gecompenseerd. Het is 
niet al te gedurfd om te veronderstellen dat dit in de nabije toekomst eveneens het 
geval zal zijn.

Op twee punten is echter actief beleid van overheid en maatschappelijke organi-
saties gewenst: ten aanzien van de huidige onvervulde behoefte aan informele hulp 
en ten aanzien van het intensiever opvangen van mensen door leden van hun sociale 
netwerk. Wat betreft dit laatste wijzen de introductie van de gebruikelijke zorg in 
de awbz, de nadruk op eigen verantwoordelijkheid in de Wmo en de afbouw van 
intramurale capaciteit op overheidsbeleid in die richting. Dergelijk beleid zal echter 
gepaard moeten gaan met beleid dat tot meer aanbod van informele zorg leidt; hoe 
dat kan, is onderwerp van de volgende paragraaf.

9.2 Balans van de informele zorg

Het geheel van onderzoeksresultaten en beleidsmogelijkheden overziende, dringt 
het beeld van de balans zich herhaaldelijk op. Ten eerste tussen aantallen hulpgevers 
en hulpontvangers, een balans die in de nabije toekomst in evenwicht blijft. Minder 
in balans zijn vraag en aanbod: er is vraag naar informele zorg waarvoor (kennelijk) 
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geen aanbod is, er is aanbod dat niet wordt benut, onder andere omdat hulpbehoe-
venden de voorkeur geven aan professionele steun.

Of geven en ontvangen daadwerkelijk in evenwicht blijven, hangt af van de balans 
die wordt gevormd door uitgangspunten van beleid. Het kortste overzicht van het 
huidige beleid omvat vijf dilemma’s:
1 waar ligt de grens tussen arbeidsparticipatie en door burgers ervaren zorgplicht;
2 behoort de ondersteuning van kwetsbare burgers tot de ‘eigen verantwoordelijk-

heid’ of is het de verantwoordelijkheid van de overheid;
3 moet de informele zorg extra, symbolisch en/of fi nancieel worden gewaardeerd;
4 is maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers van groter belang dan de 

verhoging van de kwaliteit van leven;
5 in hoeverre wordt in de keuze voor informele zorg rekening gehouden met de 

wensen van hulpvragers. Verschuivingen in beleidskeuzen leiden onherroepelijk 
tot verstoring van het evenwicht tussen hulpverlenen en hulp ontvangen.

Een derde balans is die tussen draagkracht en draaglast op het niveau van de indi-
viduele hulprelatie. Veel verleners van informele zorg betalen een hoge prijs voor de 
steun die ze bieden. Die prijs bestaat zowel uit onkosten en tijdverlies als uit fysieke 
en emotionele belasting. In een meerderheid van de gevallen wordt die prijs graag 
en met gemak betaald. Een beetje informele zorg geven maakt zelfs gelukkig (De 
Boer en Van Campen 2007). In een aantal gevallen is die prijs te hoog en leidt hij tot 
fi nanciële problemen, isolement van de hulpverlener en aantasting van zijn of haar 
gezondheid. De gift van de informele zorg is dan offer geworden en deze slechte 
balans moet een zorg van de overheid en maatschappelijke organisaties te zijn.

Er zijn nog veel meer, zij het kleinere balansen in de informele zorg te benoemen (zie 
bv. Knipscheer 2004). Beleid met betrekking tot de informele zorg heeft daarom iets 
weg van jongleren: er zijn vele bordjes die tegelijkertijd in de lucht moeten worden 
gehouden. Daarmee is ook duidelijk dat er grenzen zijn aan de informele zorg.
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A forward study of informal care

Summary

Introduction
The Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport asked the Netherlands Institute for 
Social Research/scp to provide an insight into the future availability and take-up of 
informal care. This is important because government documents regularly address 
the question of whether the future supply of informal care will be suffi cient to meet 
demand. The expectation is that population ageing will be accompanied by a steep 
rise in care needs, which will moreover be complex in nature. It is also thought that 
social trends will put pressure on the availability of informal care, in particular the 
growing employment rate among women, changes in family composition (more 
divorces and fewer children per family) and growing geographic mobility which 
means that families are living further and further apart (De Boer 2005).

This report addresses the questions concerning 1) future developments in the supply 
and take-up of informal care and 2) the possibilities for anticipating problems 
through government policy. The report Blijvend in balans (Staying in balance) also con-
tains a summary of the results of this study (De Boer and Timmermans 2007).

Is there a future for informal care? We try to answer the fi rst research question 
by estimating the supply and take-up of informal care up to the year 2020 and by 
drawing on recent research on this topic. The outcomes of the future estimates are 
discussed below. We assumed in making these forecasts that trends in characteris-
tics of the population (the determinants) will determine the trend in the supply and 
take-up of informal care. However, the model used to generate the forecasts does 
not incorporate all determinants of the use and supply of informal care. Four key 
determinants which fall outside the model are discussed here: the social network 
of vulnerable groups such as the elderly and people with an intellectual or psycho-
logical disability; the travel distance between potential providers and recipients of 
informal care; combining work and care tasks; and the willingness of people to give 
and receive informal care.

In looking at the policy options (the second research question), we draw a distinction 
between the objectives of central government on the one hand and the instruments 
available at local level to municipalities and institutions on the other. We look at the 
fi ve main lines of government policy as set out in the policy document on informal 
carers (De mantelzorger in beeld) and the policy paper on informal care and volunteer-
ing Mantelzorg en vrijwillige inzet. These policy lines are ‘more people at work’; ‘more 
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individual responsibility’; ‘more “paid” appreciation’; ‘socialisation of care’; and 
‘support for informal care’.

Informal care forecasts up to 2020
The starting point for the forecasts were two linked population surveys. The fi rst 
is a survey of independent households, the second a survey of residents of nursing 
and care homes. Information is available on whether these respondents provide or 
receive informal care. The defi nition of informal care differed slightly for caregivers 
from that for recipients.1

The combined population survey was then weighted in such a way that it corre-
sponded on a number of points with the characteristics of the anticipated population 
aged 30 years and older in the year 2020. For example, the distribution by age, gender 
and household composition in the weighted dataset matches that in the population 
forecast for 2020 compiled by Statistics Netherlands (cbs). In addition to these three 
demographic characteristics, a weighting was also applied for the trends in educa-
tion level and the trends in the incidence of chronic and other illnesses as predicted 
by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (rivm).

The population survey was thus waited for determinants of the supply or take-up 
of informal care in the future, and as a result the number of providers and users of 
informal care in the future also changes. This outcome is the actual forecast. For 
example, if highly educated people offer more informal care than people with a low 
education level and the number of highly educated people increases between now 
and 2020, the number of people providing informal care will also increase.

The forecasts show a small increase in the number of recipients of informal care 
(3%) and a bigger increase in the number of caregivers (12%). These fi ndings cor-
respond reasonably well with earlier forecasts (Timmermans and Woittiez 2004, 
2005). In absolute terms, in 2006 more than 370,000 people were receiving informal 
help; in 2020 that will be over 380,000 according to these estimates.

The increase in take-up is small, which may be counter to expectations, considering 
the growing number of older people and the concomitant increase in the number 
of people with disabilities and chronic illnesses. This modest growth is due to the 
fact that there are only two population groups which use informal care signifi -
cantly more often and which also increase in size: people with heart disease and 
people living alone. Set against these is a group which receives informal care more 
frequently, but which shrinks considerably in size: 30-44 year-olds. Other charac-
teristics which infl uence the take-up of informal care show no clear trend (such 
as gender), or are found not to have an infl uence on the take-up of informal care 
 (education level).
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In 2006 1.4 million people were providing help to a family member or acquaintance, 
and the estimates suggest that this fi gure will rise to 1.6 million by 2020. How much 
help these people provide is not known. The supply of informal care is boosted by 
the rising education level of the population and the increase in the number of 55-74 
year-olds, both groups which provide informal care more than the average. These 
effects are greater than the downward pressure on supply caused by groups which 
are increasing in size, such as the very elderly and people living alone – groups which 
provide informal care less than the average. Other groups which have fewer provid-
ers of informal care also reduce in size in the period studied: widows and widowers, 
30-44 year-olds and the lower-educated.

It is striking that, both now and in the future, there are far more caregivers than care 
recipients. This is due not only to the fact that there are often several people provid-
ing care to each recipient (Timmermans et al. 2001; De Boer et al. 2005), but also to 
a difference in defi nition. The questionnaire submitted to users of informal care did 
not include support tasks and administrative support, while the questionnaire for 
caregivers did. In addition, caregivers were specifi cally asked about the provision of 
regular help to the sick and disabled, while the survey for recipients did not impose 
this limitation. A forecast which takes into account these defi nition differences 
shows exactly the same trends, however. Naturally, the absolute number of caregiv-
ers is lower; according to the broad defi nition of supply, there were 1.4 million car-
egivers in 2006; according to the narrow defi nition there were just under 1.1 million.

The distribution by age and sex of the caregivers in the successive years covered by 
the forecasts shows interesting shifts. For example, the number of male caregivers 
increases slightly faster than the number of female carers. In absolute terms, how-
ever, the differences between the sexes remain wide: in 2020 roughly one million 
women will be providing care compared with just over half a million men.

The age distribution shows the strongest growth in the proportion of caregivers 
aged 75 years and older (an increase of 80% up to 2020). This is not because these 
people provide help so frequently, but is rather the result of a rapid increase in the 
size of this group and a sharp rise in their education level. The category of infor-
mal caregivers aged 65-74 years shows the most spectacular growth, from just over 
200,000 persons in 2006 to more than 300,000 in 2020.

Compared with the growth in the number of older caregivers, the number of caregiv-
ers aged between 30 and 45 years shows a decline. These shifts in fact occur not only 
in the Netherlands; comparable shifts in the participation in informal help by younger 
and older persons are also observed in Flanders (Vanbrabant and Craenest 2004).

The population of informal caregivers is thus likely to include more and more older 
persons in the future. The ageing of caregivers suggests that the health status of this 
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group will become more and more important, while in older age groups people will 
relatively often be providing help to (chronically) sick partners or very aged parents. 
Earlier research has shown that people who provide help to someone close to them 
are at risk of becoming overburdened (Timmermans et al. 2001). This means that 
there will be a growing group of older caregivers whose poor health or heavy burden 
makes them vulnerable.

The fi gures on supply and take-up of informal care suggest that there is scope for 
greater take-up. The policy objective of ensuring that the number of caregivers does 
not fall below the 2001 level would appear to be easily attainable. Yet this is not cer-
tain. One reason for this is that the estimates of future take-up ignore the unfulfi lled 
demand for informal care, which recent scp research has shown to be considerable 
(Schellingerhout 2007). This need is not being met because the informal care is not 
available, for example because family or friends do not live nearby or do not have the 
time to provide it.

A second comment that needs to be made about the estimates is that they are based 
on the assumption of a more or less constant development in other caregivers, such 
as private help and care funded under the Exceptional Medical Expenses Act (awbz) 
and the Social Support Act (wmo). In particular the availability of the latter two 
forms of care could be lower than forecast by the model, for example because of staff 
shortages. Moreover, government policy is placing more and more emphasis on peo-
ple’s own responsibility; if this translates into a falling supply of professional help, 
the forecasts on the take-up of informal care will lose their validity.

Finally, it must be reiterated that a number of key determinants of informal care 
– and particularly of the supply of this care – were not included in the model used for 
the forecasts. These determinants are discussed further below.

These qualifying comments do not mean that the outcome of the forecasts can be 
pushed aside; the relatively modest growth in both take-up and supply of informal 
care corresponds with other forecasts, but also with past trends (Timmermans and 
Woittiez 2005; De Klerk and De Boer 2005). The provisional conclusion is that the 
take-up of informal care will grow moderately and that more caregivers will become 
available for users. It does however need to be stated here that policy attention is 
needed for people who feel that they need informal care but are unable to obtain it.

Care potential in networks of older persons
Informal care ensues from the personal relationship between people. Questions 
about the future of informal care are therefore at the same time questions about 
the caregiving capacity of the social network of those who need help. It is logical 
to focus attention on the social network of older persons here: in the fi rst place, 
the elderly have a much greater chance of being confronted by health problems and 
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therefore requiring care; secondly, people’s social network shrinks as they get older, 
as contemporaries die and with them the chance of caregivers being present in the 
network; thirdly, a number of trends suggest that the networks of older persons will 
be smaller in the future than today; examples include falling numbers of children 
per family, higher divorce rates and secularisation.

The care potential present in the networks of older persons, measured by the size 
and composition of those networks, was investigated with the help of the lasa study 
(Longitudinal Aging Study Amsterdam). The study by Broese-van Groenou and Van 
Tilburg discusses this in detail.

People are regarded as forming part of the care potential of an older person if they 
have regular contact with them (at least once a month) and offer help and support (at 
least occasionally). Calculated in this way, the care potential of 65-95 year-olds was 
3.7 persons in 2001/2002. Children occupy an important place in this care potential 
(2.0), followed by neighbours (0.6) and other family members (0.6). The number of 
friends and non-relatives that can be included in the care potential is small, namely 
0.2 and 0.3, respectively.

The elderly in 2002 have a higher care potential than their counterparts in 1992. The 
younger elderly today have relatively more care potential among their neighbours; 
the oldest elderly have a higher care potential among their children and friends. 
The growth in the care potential suggests that older persons today have maintained 
better relationships with their social network than in the past. This is probably a 
positive effect of the continuing rise in the education level of older persons (Herwei-
jer 2006): more education leads to an increase in the number of relationships with 
care potential.

The care potential of the social network is relatively high for older persons who are 
active in a church community. This fi nding underlines the importance of the church 
as a meeting place for friends and acquaintances and as a possible source of mutual 
help. This is most evident among older Catholics, and to a much lesser degree among 
older persons affi liated to the Protestant Church in the Netherlands (pkn). The 
infl uence of the church on social participation, such as voluntary work, has also been 
demonstrated in other studies (Breedveld et al. 2004). The relationship between the 
church and care potential suggests that declining membership of church commu-
nities in the future will lead to greater dependence by the elderly on other meeting 
places, such as contacts with voluntary organisations or community centres.

One in seven older persons has no relationships at all with care potential in their 
network. People without a partner or children, people aged over 85, people in low-
income groups and urban dwellers are at particular risk. These risk groups are not 
clearly visible, and an active approach is therefore needed in order to change their 
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care potential. Preventive home visits, for example by older person’s advisors or 
volunteers, could be one means of achieving this.

The key question, of course, is to what extent the growing care potential of older 
persons will actually translate into more informal care. The fi ndings for older per-
sons who develop functional disabilities over a period of six years are not favourable. 
Although the care potential of children is in some cases converted into actual help, 
this is hardly the case at all for the care potential of friends and neighbours. This 
suggests that more attention needs to be devoted to potential care relationships in 
the network of older persons with health problems, for example by promoting the 
sharing of care tasks as far as possible among the potential caregivers.

All in all, the negative image of a reducing care potential among the elderly is 
incorrect. There are also no indications that this potential will decline sharply in 
the coming decades. There does appear to be a problem in translating the potential 
available help into practical help. There is scope for providing more informal care 
among the elderly than is actually provided in practice.

Care potential in networks of people with intellectual disabilities or psychological 
problems
People with intellectual disabilities or psychological problems are also expected to 
rely on their family and friends for informal care. Often, however, this is not pos-
sible, because there is little or no contact with family members. The care potential of 
these (relatively small) groups was the subject of an scp study on experiences with 
socialisation of care (Ervaringen met vermaatschappelijking) which was carried out in 
collaboration with Avans University of Professional Education in 2006.2

Three-quarters of people with intellectual disabilities who do not live in an institu-
tion live alone or are unable to call on the help of other household members. People 
with psychological problems more often live together with children, a partner or 
parents.

Roughly 80% of people with an intellectual disability or psychological problems 
receive some form of support from family or friends, but most help is provided by 
their personal support worker. Relatives are generally regarded as the most impor-
tant people in their lives, but sometimes friends fulfi l this principal role. These 
friendships have generally arisen during earlier admissions, in a residential facil-
ity or therapy group. There is consequently a strong chance that these friends also 
suffer from disabilities.

More than half of those with an intellectual disability (57%) feel that their family 
cannot assume many of the tasks of the personal support worker. People with a 
psychological disorder have even less confi dence: 78% do not see their family assum-
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ing any tasks from professional support workers. Evidently the reservoir of informal 
care that is available to this group is already being used very fully.

All in all, 29% of people with a psychological or intellectual disability have a suc-
cessfully functioning network which offers suffi cient opportunities to compensate 
for their disabilities. More than half (56%) have a care potential that can be charac-
terised as ‘reasonable’; they share a household or have relatives and/or friends who 
are able to offer help. Almost one in six (16%) have little care potential in their social 
network; they live alone, are currently receiving little or no support from friends or 
family and see no possibility of receiving help from members of their social network, 
even assuming they exist.

Those with a relatively low care potential are more often older persons, and they 
generally have a personal support worker. This latter fact suggests adequate deploy-
ment of professional help for people who have little or no informal help resources. 
However, it also makes clear how important it is that personal support workers, in 
addition to providing help and support in day-to-day activities, devote attention to 
the informal care potential of people with a disability. Where people have a relatively 
large or reasonable care potential, the personal support worker would do well to 
focus on the social network which is already providing help or is willing to do so.

The relatively large group who are not in a position to call on family and friends for 
extra help are vulnerable. They are dependent on professional support and therefore 
on the insurance-funded care supply. Restricting the amount of professional care 
will immediately lead to a shortfall in support. This risk can be avoided by helping 
people to extend and strengthen their networks. Unfortunately, recent research has 
shown that personal support workers are in suffi ciently familiar with such forms 
of network building. Training on this aspect would therefore seem to be of great 
importance (Van Lange-Frunt and Wajon 2007).

Informal care and distance from family and friends
It is known from research that families do not live in the same locality as often as 
they did in the past (Mulder and Kalmijn 2004). If a person experiences health prob-
lems, there is a greater chance that there will be no relatives in the neighbourhood 
or that the provision of informal care will fall on the shoulders of one person living 
nearby. These relationships between informal care and distance between members 
of the social network were subjected to further study.

Around 60% of people requiring care in the Netherlands have one or more family 
members living within a distance of 5 kilometres; 40% have two or more relatives 
living within this distance. Generally, people will also have a close friend in the vicin-
ity. For slightly more than one in ten people, all family members live more than 40 
kilometres away. The social networks of people with a higher socioeconomic status 
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are found to be much more widely spread than average, those of people with a lower 
status much less than average. Since the education level of the population is continu-
ing to rise, this dispersion will probably apply for more and more people in the future.

The chance that someone will provide informal care reduces sharply in proportion 
to the distance between the potential caregiver and the person in need for care.3 
However, the infl uence of distance varies in accordance with the social relationship. 
The chance that children will help their needy parents is much lower than average if 
they live more than 20 kilometres apart. For mothers providing help to a needy child, 
this threshold is much bigger, at 40 kilometres.

The person who lives closest to a needy member of the social network more often 
provides help, though this does not apply for all relationship categories. Friends, 
brothers and sisters generally do not provide much help, though do so slightly more 
often if they live the closest. Mothers play an important role in providing help; their 
position merely becomes stronger if they also happen to live the closest to the person 
who needs care.

The forecasts suggested that the better educated more often provide informal care. It 
was therefore assumed that the rising education level of the population would lead to 
an increasing supply of informal care. This section shows that this reasoning needs 
to be qualifi ed somewhat. A growing number of people with a secondary and higher 
education level is found to be accompanied by growing geographical dispersion of 
family members, which in turn hinders the provision of mutual support. On this 
point, therefore, the estimated future supply is slightly too optimistic.

Where members of social networks live further apart, this can mean that the burden 
of caring for a member of a network falls on one or a small number of people. An 
increase in the number of overburdened providers of informal care could be the 
result. In practice, the person living closest to the person in need for care is by no 
means always the person who provides (the most) help. Mothers are an important 
exception to this; if they live the closest to the person needing help, they provide 
informal care the most frequently, even if there are care alternatives available. This 
can impose a heavy burden on mothers. Since they regard providing help as natural, 
they often remain out of the picture. In the context of providing support for informal 
carers, prevention activities need to focus explicitly on this category of carers.

Informal care and time budget
Whether members of a network are able to help each other depends not only on their 
geographical distance from each other, but also on the amount of time they have 
available. Many people lead busy lives because they have to combine work, educa-
tion, looking after children and running a household. This applies for more and 
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more people and it is therefore no coincidence that feelings of time-related stress are 
occurring more frequently than in the past (scp 2004).

It is likely that there will be a further increase in the number of people combining 
tasks: the government has set itself the objective of increasing the employment rate 
among women, and women are also having to work longer hours (Portegijs et al. 
2006). A comparable objective is being pursued for the older section of the labour 
force: by 2010 45% of 55-64 year-olds must be in paid work. This objective appears 
attainable, because in 2005 the percentage already stood at 40% (Gesthuizen 2006).

Middle-aged people, the younger elderly and women are overrepresented among 
providers of informal care. It is quite feasible that an increase in the participation by 
these people in the labour market will pressurise informal care. This raises ques-
tions about the relationship between paid work and informal care. Van der Meer and 
Mulder have studied this relationship.

Paid work and informal care (interpreted as intensive household help) do not always 
make good bedfellows. The problem is not so much the number of hours worked 
– part-time workers do not provide signifi cantly more help than full-timers – but 
whether or not people are in paid work. Housewives and other non-employed people 
provide more help to their mothers than workers; pensioners provide more help to 
friends; retired men provide more informal care than working men; women who 
combine paid work with looking after young children provide less help than working 
women without young children and housewives with young children. The number 
of hours people work makes no difference; it is quite feasible that the combination 
of work and caring for children places such demands on people’s time that another 
important care task, namely helping close friends and relatives, suffers as a result.

Fears that the growing labour market participation of women and older persons 
would lead to a reduced supply of informal care are therefore justifi ed. Women 
with children in the household and older women are precisely the category where 
an increase in the employment rate is anticipated; the employment rate is already 
high among younger women without children. Here again the conclusion leads to a 
qualifi cation of the forecasts. The labour market participation rate is rising fast-
est among the better educated, and it is in this group that employment will most 
frequently hamper the giving of informal care. This again suggests an overestima-
tion of the informal care supply. Creating time for providing informal care through 
leave arrangements, childcare facilities and day-care facilities for those in need of 
care – aspects which could not be incorporated in this study – could neutralise this 
effect. The time use of people who provide informal care in any event deserves more 
policy attention.
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Willingness to give and receive informal care
In recent years the government has been emphasising citizen responsibility ever 
more explicitly and is today asking people more than in the past to provide informal 
care. The underlying idea would seem to be that the willingness of people to provide 
help has declined in recent decades. Is this indeed the case and does the emphasis on 
informal care meet the wishes of those requiring care? These questions are answered 
below; the data are drawn from a study carried out for this purpose (Dykstra and 
Fokkema).

We begin with the demand side: have the care preferences of people changed in 
the last twenty years? In 2002, 65% of 18-80 year-olds believed that the government 
carried total or substantial responsibility for the care of the elderly. This proportion 
was much higher in 1983, at 90%. This downward trend is found among both older 
persons and the young. The decline in the preference for government care is however 
not an expression of a growing focus on the provision of care by relatives, but rather 
of an increased need for independence. The conclusion is therefore that the Dutch 
today wish to determine for themselves how they should be cared for to greater 
extent than in the past.

A majority of the Dutch population feel a duty to care for their relatives. 78% believe 
people should be able to count on family and that families should be there for each 
other in good times and bad. These feelings are however much less pronounced 
where there is a lack of affi nity or when it comes to specifi c obligations (such as 
visiting weekly if people live nearby). Feelings of obligation are weakest when major 
sacrifi ces are demanded (infringement of privacy, work or loss of income), or when 
good alternatives are available.

If we compare the responses to statements on receiving and giving informal care, 
we fi nd that the willingness of relatives to provide help is greater than the willing-
ness to receive it. For example, 78% agree with the statement ‘Caring for needy older 
persons is more a task for the government than for family’, and 40% believe that 
children should look after their sick parents. One in ten believe that elderly parents 
should be able to live at home with their children, while only 2% stated that they 
would like to live with one of their children. These fi ndings suggest that the question 
of whether people are willing to accept help from their relatives is a more impor-
tant determinant than the question of whether people are willing to provide help to 
 relatives.

Which groups feel more or less obliged to care for their parents? Contrary to what is 
often assumed, women do not feel more frequently and more strongly obliged than 
men. This is striking, because in practice women do provide informal care more 
often. People in paid work are no less willing to provide informal care than non-
workers; this again appears to contradict the fi nding that people who do not work 
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provide informal care more often than people who do work. There is one exception 
to the above rule: men younger than 55 years working for at least four days a week 
are much less willing to provide help. It is unclear why this should be. It may be that 
the network of this group of ‘younger’ working men has a different composition, as a 
result of which they come into contact with help situations less often (De Klerk 2003).

It is also generally assumed that non-Western migrants feel a much stronger duty to 
care for their relatives. However, this is found to be the case only among migrants 
from the fi rst generation; the second generation resemble the indigenous Dutch 
much more on this point. People with a high level of education and people with 
brothers or sisters feel a less strong duty to care than people with a low education 
level and only children. It may be that people from large(r) families allow for the fact 
that the care can be shared.

Dutch people feel a strong duty to support family members. However, the willing-
ness to receive informal care is much less pronounced. The possibility cannot be 
ruled out that social desirability determines the difference between giving and 
receiving help. What is striking is that government policy focuses attention almost 
exclusively on the supply side; the question of whether people wish to receive help 
from their relatives is considered much less frequently.

The results also suggest an overestimation of the supply. According to the forecasts, 
the rising education level will drive up the supply, but here we see that the willing-
ness to give (and receive) help is lowest among people with a higher education level.

Dilemmas and suggestions for policy
Looking at the results as a whole, the image of a balance emerges repeatedly. First 
there is a balance between the numbers of caregivers and care recipients, a balance 
which will remain in equilibrium in the near future. The balance between supply 
and demand is less stable: there is demand for informal care for which there is 
(evidently) no supply; and there is supply that is not utilised, among other things 
because people needing care prefer to receive professional support.

The extent to which giving and receiving help remain in equilibrium depends on 
the second balance, which is made up of the policy principles. The present policy 
embraces fi ve dilemmas.

The fi rst dilemma ensues from the objectives with regard to labour market par-
ticipation. In certain cases, these plans are at odds with the provision of informal 
care, especially by working women with young children.

The heart of the second dilemma is the personal responsibility of the citizen 
versus the collective responsibility of the state; people’s willingness to provide help 
is high, but to what extent fulfi lling the need for care is a matter for citizens or the 
responsibility of the government is a moot point.
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The third dilemma has to do with the valuing of caregivers. Providers of more inten-
sive or long-lasting informal care feel undervalued by the government, while some 
of them sacrifi ce a great deal of material prosperity in order to provide care. This 
raises questions about the way in which these people are appreciated; if informal 
help needs to be valued more, should this be expressed in symbolic and/or fi nancial 
terms?

The fourth dilemma stems from the idea that all citizens, vulnerable or not, should 
participate in society. Yet living independently, for example, by no means always 
leads to more social participation. The question here is what the focus of policy-
makers should be: increasing participation or improving people’s self-reliance and 
quality of life.

The fi fth dilemma relates to the support for informal care. Many people are will-
ing to provide help, even where this involves major sacrifi ces. However, there is a 
certain reticence among those in need of care about receiving informal care. This 
begs the question as to whose wishes should be respected: those of the recipients of 
care, those of the informal caregiver(s), or both. 

Changes in policy choices with regard to these dilemmas will inevitably lead to a 
disruption of the balance between the giving and receiving of informal care.

A third balance is that between capacity and burden at the level of the individual care 
relationship. Many informal caregivers pay a high price for the support they provide. 
That price consists of both fi nancial expenses and investment of time, and of a phys-
ical and emotional burden. In a majority of cases they are happy to pay that price and 
do so easily; providing a small amount of informal care can even make caregivers 
happy. In some cases, however, that price is too high and leads to fi nancial diffi cul-
ties, isolation on the part of the caregiver and undermining of their health. The gift 
of informal care has them become a sacrifi ce and this out of kilter balance should be 
a source of concern for the government and civil-society organisations.

There are many more balances which could be mentioned in the fi eld of informal 
care. This makes policy on informal care somewhat akin to juggling: there are many 
balls which have to be kept in the air at the same time. This also makes it clear that 
there are limits to informal care.
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Notes

1 The following defi nition was used for the giving of informal care: regularly providing 
help (not professionally and at no charge) to people (family members, friends or neigh-
bours) who are ill or disabled. This care mainly consists of domestic help, personal care 
and support and help provided to persons living within or outside the household. For 
the receiving of informal care, the survey drew a distinction between domestic help and 
personal care. The defi nition of domestic help was: ‘Has your household received help in 
running the household during the last 12 months due to health problems, for example 
help with cleaning the house, doing the washing, doing the shopping or providing a hot 
meal? We do not mean help provided with personal care or nursing, nor help provided 
once only.’ The defi nition of personal care was included in the question: ‘Has someone 
in your household received help during the last 12 months with personal care? Examples 
include help with showering, dressing, using the toilet, putting on support stockings. 
We do not mean help from maternity nurses, nursing care or help during a hospital 
admission, nor help provided only once.’

2 There are around 50-60,000 people in the Netherlands with a slight intellectual disabi-
lity, approximately 250,000 with (severe) learning diffi culties (Woittiez and Ras 2006) 
and some 47,000 people with a long-term psychiatric disorder (Michon and Kroon 2002). 
These are generally people who do not live in an institution but who live independently, 
with support where necessary. It should be noted that these groups are not represented 
in the study in precisely these ratios; the respondents included fewer people with (severe) 
learning diffi culties and more people with a slight intellectual disability than would be 
expected on the basis of these fi gures.

3 This relates to domestic help which has been received on several occasions in the three 
months prior to the interview.
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het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn (2006). Mirjam de Klerk en Roelof 
 Schellingerhout. isbn 90-377-0260-0

2006/12 Rapportage ouderen 2006. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop (2006). Alice H. 
de Boer (red.). isbn 90-377-0256-2

2006/13 Duaal als ideaal? Leren en werken in het beroeps- en hoger onderwijs (2006).
Ria Bronneman-Helmers. isbn 90-377-0208-2

2006/14 Uniform uit de kast. Homoseksualiteit binnen de krijgsmacht (2006). Anna Adolfsen en 
Saskia Keuzenkamp, m.m.v. Linda Mans. isbn 90-377-0255-4

2006/15 Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2006). Saskia Keuzenkamp, 
David Bos, Jan Willem Duyvendak, Gert Hekma (red.). isbn 90-377-0257-0

2006/16 Report on the Elderly 2006 (2006). Alice de Boer (red.). isbn 90-377-0271-6
2006/17 Publieke productie en persoonlijk profi jt (2006). Bob Kuhry en Evert Pommer, m.m.v. 

Jedid-Jah Jonker en John Stevens. isbn 90-377-0231-7
2006/18 Angstige burgers? De determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht (2006). 

 Janneke Oppelaar en Karin Wittebrood. isbn 90-377-0231-7
2006/19 Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het ‘eigene’ van de onderwijsprofessional 

(2006). Ria Vogels en Ria Bronneman-Helmers. isbn 90-377-0291-0
2006/20 Maten voor gemeenten 2006 (2006). Bob Kuhry en Jedid-Jah Jonker, m.m.v. Bureau 

Zenc. isbn 90-377-0253-8
2006/22 Emancipatiemonitor 2006 (2006). Wil Portegijs, Brigitte Hermans en Vinodh Lalta. 

isbn 90-377-0286-4
2006/23 Turken in Nederland en Duitsland. De arbeidsmarktpositie vergeleken (2006). Jaco Dagevos, 

Rob Euwals, Mérove Gijsberts en Hans Roodenburg. isbn 90-377-230-9

scp-publicaties 2007
2007/1 Publieke prestaties in perspectief. Memorandum quartaire sector 2006-2011 (2007). 

isbn 978-90-377-0298-9
2007/2 Nieuwe links in het gezin (2007). Marion Duimel en Jos de Haan. 

isbn 978-90-3770287-3
2007/3 Robuuste meningen? Het effect van responsverhogende strategieën bij het onderzoek Culturele 

Veranderingen in Nederland (2007). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0300-9
2007/4 Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema’s voor gezondheidsbevordering (2007).

isbn 978-90-377-0280-4. 
2007/5 Verschillen in verzorging. De verzorging van ouderen in negen eu-landen (2007). 

Evert Pommer, Edwin van Gameren, John Stevens, Isolde Woittiez. 
isbn 978-90-377-0258-3

2007/6 Prestaties van de rechtspraak: productiviteit in perspectief (2007). Ab van der Torre,
Jedid-Jah Jonker, Frank van Tulder, Theresa Steeman, Gerard Paulides.
isbn 978-90-377-0294-1

2007/7 Türken in Deutschland und den Niederlanden. Die Arbeitsmarktposition im Vergleich (2007). 
Jaco Dagevos, Rob Euwals, Mérove Gijsberts en Hans Roodenburg.
isbn 978-90-377-0308-5

2007/8 Een gele kaart voor de sport. Een quick-scan naar wenselijke en onwenselijke praktijken 
in en rondom de breedtesport (2007). Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
isbn 978-90-377-0307-8

2007/9 Kosten in kaart. Een macrokostendecompositie toegepast op instellingen voor verstan-
delijk gehandicapten (2007). Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker en Michel Ras. 
isbn 978 90 377 0143 2
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2007/10 Sport in the Netherlands (2007). Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
isbn 978-90-377-0302-3

2007/11 Geld op de plank. Niet-gebruik van inkomensvoorzieningen (2007). Jean Marie Wildeboer 
Schut en Stella Hoff. isbn 978-90-377-0207-1

2007/12 Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 (2007). Paul Dekker, Joep de Hart en Laila 
Faulk. isbn 978-90-377-0311-5

2007/13 Aandacht voor de wijk. Effecten van herstructurering op de leef baarheid en veiligheid (2007). 
Karin Wittebrood en Tom van Dijk. isbn 978-90-377-0309-2

2007/14 Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007 (2007). Mirjam de Klerk 
(red.). isbn 978-90-377-0310-8

2007/15 Interventies voor integratie. Het tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van 
interetnisch contact (2007). Mérove Gijsberts en Jaco Dagevos.
isbn 978-90-377-0312-2

2007/16 Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg (2007). Alice de Boer en 
Joost Timmermans. isbn 978-90-377-0313-9

2007/17 Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht (2007). Paul Dekker en Tom van der 
Meer. isbn 978-90-377-0318-4

2007/18 Verbinding maken. Senioren en internet (2007). Marion Duimel. 
isbn 978-90-377-0317-7.

2007/19 Moeders, werk en kinderopvang in model. Analyse van arbeidsparticipatie- en kinderopvang-
beslissingen van moeders met jonge kinderen (2007). Ingrid Ooms, Evelien Eggink en 
Edwin van Gameren. isbn 978-90-377-0314-6

2007/20 De sociale staat van Nederland 2007 (2007). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer en Evert 
Pommer (red.). isbn 978-90-377-0321-4

2007/21 Toekomstverkenning informele zorg (2007). Alice de Boer (red.). 
isbn 978-90-377-0319-1

2007/22 Beter aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting 
(2007). Gerda Jehoel-Gijsbers (red.). isbn 978-90-377-0327-6

2007/23 Out in the Netherlands. Acceptance of homosexuality in the Netherlands (2007). Saskia 
Keuzenkamp en David Bos. isbn 978-90-377-0324-5

2007/24 Achterstand en afstand. Digitale vaardigheden van lager opgeleiden, ouderen, allochtonen en 
inactieven (2007). Eric van Ingen, Jos de Haan en Marion Duimel.
isbn 978-90-377-0316-0

2007/25 Het beste van twee werelden. Plattelanders over hun leven op het platteland (2007). Carola 
Simon, Lotte Vermeij en Anja Steenbekkers. isbn 978-90-377-0320-7

scp-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2  De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4  Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers 

en Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5  Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978 90 5260 260 8

Werkdocumenten
121  scp-maat voor lichamelijke beperkingen op basis van avo 2003 (2006). Mirjam de Klerk, 

Jurjen Iedema en Crétien van Campen. isbn 90-377-0268-6
122 Gezond en wel met een beperking (2006). Crétien van Campen (red.). isbn 90-377-0254-6
123 De onbereikte minima (2006). isbn 90-377-0275-9
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124 Snuffelen en graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven (2006). Henrieke 
Wubs en Frank Huysmans. isbn 90-377-0276-7

125 Liever thuis dan uit. De indicatiestelling in de awbz voor zorg op afroep en verblijf (2006). Edwin 
van Gameren, Jedid-Jah Jonker en Tessa Marx. isbn 90-377-0278-3

126 Naar een nieuwe armoedegrens? (2006). Arjan Soede. isbn 90-377-0241-4
127 Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profi elen en 

zoekstrategieën (2006). Henrieke Wubs en Frank Huysmans. isbn 90-377-0279-1
128 Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken en de 

christelijke traditie (2006). Jos Becker en Joep de Hart. isbn 90-377-0259-7
129 Juist beschermd. De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandi-

capten (2006). Isolde Woittiez en Michiel Ras. isbn 90-377-0288-0
130 De lange weg naar Brussel. De Europese betrokkenheid van Nederlandse maatschappelijke organi-

saties en hun leden (2006). Esther van den Berg. isbn 90-377-0264-3
131  Bezoek onze site (2006). Jos de Haan, Renée Mast, Marleen Varekamp en Susanne Jans-

sen. isbn 90-377-0290-2
133 Liefst zoals thuis. Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang (2007). Rob Gilsing. 

isbn 978-90-377-0297-2
134 De houding ten opzichte van homosekualiteit. Een beschrijvende literatuurstudie (2006). Lisette 

Kuyper en Floor Bakker. isbn 978-90-377-0299-6

Overige publicaties
  ? Altijd een antwoord. Nieuwjaarsuitgave 2006 (2006). Paul Schnabel, Paul Dekker en Vic 

Veldheer (red.). isbn 90-377-0263-5
  Hoge ( jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden (2006). Jaco Dagevos. 

isbn 90-377-0266-x
  Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie: aantallen en ontwikkelingen 

(2006). Jaco Dagevos en Maurice Gesthuizen. isbn 90-377-0249-x
  Werken op de grens van wetenschap en beleid (2006). Kees Schuyt, Jan-Willem Duyvendak 

en Theo Roes. isbn 90-377-0272-4
  At Home in the Countryside. A comparison of rural and urban life. Summary (2006).

Anja Steenbekkers, Carola Simon en Vic Veldheer. isbn 90-377-0292-9
  De tijd als spiegel. Hoe Nederlanders hun tijd besteden (2006). Koen Breedveld, Andries van 

den Broek, Jos de Haan, Lucas Harms, Frank Huysmans en Erik van Ingen. 
  isbn 90-377-0283-x
  Anders onderweg. De mobiliteit van allochtonen en autochtonen vergeleken (2006). Lucas 

Harms. isbn 90-377-0281-3
  Summary of Report on the Elderly 2006 (2006). Alice de Boer (red.). isbn 90-377-0293-7
  Visit our site (2006). Jos de Haan, Renée Mast, Marleen Varekamp en Susanne Janssen. 

isbn 90-377-0296-1
  Veel geluk in 2007. Nieuwjaarsuitgave (2007). Paul Schnabel (red.). 

isbn 978-90-377-0295-8
  Marktplaats Europa. Vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie (2007). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Henk Kox, Arjan Lejour, Bas Straathof, Peter 
Tammes en Charlotte Wennekers. isbn 978-90-377-0305-4

  Samenloop van regelingen (2007). Mirjam de Klerk, Gerda Jehoel-Gijsbers. 
isbn 978-90-377-0315-3
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