
Mantelzorg in 
Nederland

Wat is mantelzorg?

Miljoenen mensen in Nederland verlenen mantelzorg. Naar schatting waren dat er

3,75 miljoen in 2001, onder wie ongeveer 750.000 mensen zelfs langdurig en inten-

sief zorg boden. 

Wat verstaan we precies onder het fenomeen mantelzorg? In de jaren zeventig is

het begrip ‘mantelzorg’ wetenschappelijk geïntroduceerd om de zorgactiviteiten te

benoemen die mensen in informele sfeer voor elkaar verrichten (Hattinga

Verschure 1977). De mantel is de metafoor voor alles wat ons met warmte omringt

(Tjadens en Duijnstee 1999). In de definitie die nu veel wordt gebruikt, wordt

mantelzorg omschreven als: 

• de extra zorg (meer dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is);

• die familieleden, vrienden, kennissen of buren vrijwillig en onbetaald verlenen;

• aan personen in hun familie, huishouden of sociale netwerk met vrij ernstige

fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen.

De laatste jaren groeit de bewustwording van het belang van mantelzorg.

Mantelzorg vormt een belangrijk deel van zorg en wordt niet voor niets vaak

genoemd als het fundament van de gezondheidszorg.

Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorg verder toe vanwege de

demografische, sociaal-economische, sociaal-culturele ontwikkelingen en ontwik-

kelingen in de gezondheidszorg. Deze ontwikkelingen zorgen ook voor spanning

tussen vraag en aanbod van mantelzorg. Daarom is het van groot belang mantel-

zorg voor het voetlicht te brengen. Kennis is nodig om het verschijnsel beter te

herkennen en te erkennen, om er beleid op te ontwikkelen én om vormen van

ondersteuning te creëren die aansluiten bij de gevarieerde behoeften van mantel-

zorgers en zorgbehoevenden. 

In deze factsheet geven we een overzicht van het verschijnsel mantelzorg in

Nederland, dat – tenzij anders vermeld – gebaseerd is op de resultaten van het

onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Timmermans 2003). 

Het EIZ is het landelijk kenniscentrum voor
informele zorg / mantelzorg. Het EIZ heeft de
missie om bij te dragen aan het instand-
houden, ondersteunen en versterken van de
informele zorg / mantelzorg en daarmee aan
het zelfzorgend vermogen van de samen-
leving. 
Het EIZ richt zich daarbij op iedereen die
vanuit opleiding of beroep betrokken is bij of
geïnteresseerd is in informele zorg / mantel-
zorg.

Taken:
• toegang bieden tot kennis op het gebied van

informele zorg / mantelzorg;
• verbinding tussen en uitwisseling met

betrokken partijen organiseren;
• stimuleren tot onderzoek en innovatie.

Activiteiten:
• verzamelen en ter beschikking stellen van

informatie (via website, nieuwsbrief,
lezingen, publicaties enzovoort);

• volgen van relevant onderzoek, beleidsont-
wikkelingen en ontwikkelingen in de prak-
tijk;

• zelf uitvoeren van onderzoek (met name
verkennend, inventariserend, secundaire
analyses);

• stimuleren en initiëren van onderzoek door
derden;

• verzamelen van voorbeelden in de praktijk;
• contact leggen en onderhouden (ontmoe-

tingen, kringen, themabijeenkomsten,
netwerken) met samenwerkingspartners,
leveranciers en afnemers van kennis.

Thema’s:
• interculturele familiezorg;
• respijtzorg;
• huisartsen en mantelzorg;
• vergoedingen en mantelzorg;
• intramurale zorg en mantelzorg;
• vrijwilligers en mantelzorg.

Expertisecentrum Informele Zorg (EIZ)
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Kenmerken van mantelzorg

en mantelzorgers 

Wie zijn mantelzorgers?

Dé mantelzorger bestaat niet. Mensen herkennen zich lang

niet altijd in de aanduiding ‘mantelzorger’, zoals ouders

van een gehandicapt kind, partners die meer dan

gemiddeld voor elkaar zorgen, en mensen met andere

culturele achtergronden. Daardoor is het moeilijk mantel-

zorgers aan te spreken en bijvoorbeeld te attenderen op

ondersteuningsmogelijkheden.

Het verlenen van mantelzorg is eigenlijk een rol, die veel

mensen in een bepaalde periode van hun leven vervullen,

op allerlei verschillende manieren en in diverse omstan-

digheden. 

Mantelzorgers zijn iets vaker vrouwen dan mannen (60%

vs. 40%) en zijn meestal tussen de 45 en 65 jaar. Over jonge

mantelzorgers is nauwelijks iets bekend, omdat onderzoek

vaak pas begint bij mantelzorgers ouder dan 18 jaar.

Mantelzorgers hebben relatief vaak een huishouden

bestaande uit twee volwassenen, al dan niet met kinderen.

Alleenstaanden verlenen minder vaak mantelzorg. En

mantelzorgers hebben vaker geen baan of een parttime

aanstelling dan een fulltime baan (Timmermans 2001).

Veel mantelzorgers (40%) zorgen alleen, zonder ondersteu-

ning van andere mantelzorgers, voor een hulpbehoevende.

Dit zijn vooral mantelzorgers zonder baan, die partner zijn

van de hulpbehoevende, die iemand met een stabiele zorg-

behoefte verzorgen of die persoonlijke verzorging geven.

Bij de overige 60% die vaak ondersteuning krijgt van een

of meer andere (secundaire) mantelzorgers, zijn drie typen

hulpnetwerken te onderscheiden:

• het gezinsnetwerk dat (veelal intensieve) informele hulp

biedt aan partners of kinderen, die vrijwel alleen door

gezinsleden wordt geboden;

Extra zorg voor jonge kinderen
Ellen is 40 jaar, getrouwd en moeder van drie kinderen

(14, 11 en 5 jaar). De middelste is meervoudig gehandi-

capt en artsen tasten over de oorzaak hiervan nog

steeds in het duister. Ellen voelt zich eigenlijk niet direct

mantelzorger, maar vooral moeder. Maar in dit geval is

het wel een zware en ‘niet normale’ taak van het

moederschap. De gezondheidstoestand van het gehandi-

capte kind gaat steeds verder achteruit, met als gevolg

dat er steeds meer mensen in huis komen om bij de zorg

te helpen. Ellen moet hierdoor heel veel regelen (bijvoor-

beeld zorgvoorzieningen en persoonsgebonden budget)

en afspraken moet ze altijd onder voorbehoud maken.

Haar werk als logopediste heeft ze moeten opgeven en

doordat haar man vroeg weg moet voor zijn werk en

laat thuis is, rust de zorg voornamelijk op haar schou-

ders. Ellen ervaart hierdoor een continue strijd tussen de

zorg voor het gehandicapte kind en de andere kinderen.

Bron: Van Well (2002)

Zorg voor een partner en gezin 
Ruud is 48 jaar, woont samen met Mette (44 jaar) en

samen hebben ze twee jonge kinderen. In 1996 werd bij

Mette borstkanker met uitzaaiingen geconstateerd.

Ruud wist dat de kans op genezing heel klein was. ‘Ik

heb vanaf het eerste moment de rol van organisator op

me genomen.’ Ruud kreeg een half jaar ziekteverlof.

Hierna kon Mette met hulp weer voor de kinderen

zorgen en kon Ruud weer gaan werken. Dit was maar

voor korte duur, want de ziekte keerde terug. Sinds die

tijd kreeg Ruud een wachtgelduitkering en hoefde hij

niet te voldoen aan de sollicitatieplicht. Maar eind 2001

stopte die uitkering. Ruud wilde niet de WAO in, omdat

híj niet ziek was, maar zijn vrouw. Ruud maakt zich

hierover veel zorgen en heeft behoefte aan contact met

lotgenoten: mannen met een jong gezin die weten dat

ze er straks alleen voor komen te staan.

Ruuds sociale contacten zijn door de ziekte van Mette

sterk verminderd, zijn werkambities heeft hij opzij

moeten zetten en ook het normale leven tussen man en

vrouw is helemaal niet meer aan de orde.

Bron: Van Well (2002)



• het veel grotere familienetwerk dat hulp

biedt aan hulpbehoevende ouders, maar

dat er ook is voor anderen, zoals broers en

zussen;

• het vriendennetwerk waarin vooral mensen

worden geholpen die vermoedelijk slechts

een klein of helemaal geen familienetwerk

tot hun beschikking hebben.

Bijna de helft van het aantal mantelzorgers

(45%) helpt meer dan een hulpbehoevende.

Dit zijn vaak vrouwen die ouders en schoon-

ouders ondersteunen en voor wie mantelzorg

in een bepaalde periode bijna een vorm van

levensvervulling is, hoewel daarvoor meestal

niet bewust is gekozen. 

Diversiteit

Mantelzorg wordt binnen alle bevolkingscategorieën

verleend. Onze samenleving kent veel verschillende

levensstijlen en culturele achtergronden. Dit brengt

verschillende opvattingen over (mantel)zorg met zich mee.

Voor een aantal categorieën mantelzorgers is specifieke

aandacht van belang gezien de omvang van de groep,

bijzondere risico’s en/of complexiteit van de problematiek.

Het betreft de volgende groepen:

• allochtone mantelzorgers, vanwege de sterk toenemende

vergrijzing, de relatief slechte gezondheidssituatie, de

onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem dat

bovendien doordrenkt is van autochtone waarden, en

vanwege taalbarrières;
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Zorgen voor een oudere partner 
Mevrouw Wittink is 72 jaar en zorgde tien jaar voor haar dementerende

man. De gezondheid van haar man ging steeds verder achteruit: er vielen

allerlei lichamelijke functies uit en door afasie kon hij zich steeds moei-

lijker uiten. Het werd steeds drukker en het werd voor haar steeds proble-

matischer om weg te gaan van huis. Op advies van de thuiszorg regelde ze

dagopvang voor haar man voor twee dagen per week. Na twee jaar dagop-

vang adviseerde het personeel om meneer te laten opnemen in een

verpleeghuis. In eerste instantie wilde ze dit niet, maar toen meneer steeds

agressiever werd, besloot ze hem toch maar op de wachtlijst voor opname

te laten zetten. Dit ging met veel schuldgevoelens gepaard, vooral het

gevoel de trouwbelofte te breken. In het begin van de verpleeghuisopname

nam ze haar man in de weekeinden mee naar huis en doordeweeks ging ze

er iedere dag naar toe, totdat de maatschappelijk werkster zei dat het niet

nodig was dat ze iedere dag kwam en dat haar sociale leven er niet onder

moest gaan lijden. Ze ging een cursus kunstgeschiedenis doen, maar na

een jaar kreeg haar man een herseninfarct

en kon hij zijn benen nauwelijks meer

gebruiken, waardoor het steeds moeilijker

werd om hem mee naar huis te nemen. Een

jaar na zijn overlijden is mevrouw Wittink

vrijwilliger geworden bij de Mantelzorglijn.

Bron: Van Well (2002)

Zorgen voor je ouders
Pinar is 17 jaar en woont samen met haar ouders en haar oudere broer. In

oktober 2000 heeft haar moeder een herseninfarct gehad, gevolgd door een

lange periode van opnames in het ziekenhuis en in een revalidatiecentrum.

Pinar volgt een middelbare beroepsopleiding, haar broer zit ook nog op school

en door de toestand met haar moeder moest ze tijdelijk stoppen met de oplei-

ding om voor haar moeder te zorgen. Pinar leerde tiltechnieken om haar

moeder te kunnen helpen bij de toiletgang in het ziekenhuis. Thuis, waar haar

moeder altijd degene was die het huishouden deed, doet Pinar nu het huis-

houden. Pinar spijbelde vaak van school omdat ze moe was. Leraren hadden

hier geen begrip voor. Pinar is daarom met de opleiding gestopt en in het

nieuwe schooljaar naar een andere school gegaan, waar meer begrip voor haar

situatie bestaat.

Bron: Van Well (2002)
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• opgroeiende kinderen

als mantelzorgers,

vanwege de

verborgen problema-

tiek en omdat ze een

relatief hoog risico

lopen op problemen

in hun ontwikkeling;

• mantelzorgers van

chronisch zieken,

terminaal zieken en

gehandicapten,

vanwege de sterke

toename van de

aantallen hulpbehoevenden binnen deze categorieën en

de trend om de zorg zo lang mogelijk thuis te realiseren;

• mantelzorgers van mensen met psychiatrische aandoe-

ningen, vanwege de grote kans op overbelasting door

bijvoorbeeld problemen in de communicatie/relatie met

de patiënt, onbegrip vanuit de omgeving (meer kans op

sociaal isolement) en gebrekkige informatie van hulp-

verleners.

Wie zorgt voor wie? 

Tussen mantelzorger en hulpbehoevende bestaat per defi-

nitie een band, die verschillende vormen kan hebben

(figuur 1).

De meest voorkomende vorm is die van uitwonende

kinderen die voor ouders zorgen (44%), gevolgd door onder

anderen partners (14%) en vrienden/kennissen (12%). 

De hulpcombinatie ‘vrouw zorgt voor vrouw’ komt het

meest voor (42%). Alleen bij de categorie ‘partners’ zorgen

meer mannen voor hun vrouwen (61% vs. 32%). Het type

relatie bepaalt mede of een mantelzorger het volhoudt de

zorg te bieden. Verschillen in opvattingen over hoe te

zorgen en conflictueuze relaties kunnen de belasting van

mantelzorgers vergroten.

De meeste hulpbehoevenden zijn 65 jaar en ouder en vaker

vrouw dan man (70% vs. 30%) (grafiek 1). Vrouwen worden

immers gemiddeld ouder dan mannen. Mannen hebben

over het algemeen kleinere sociale netwerken dan

vrouwen en dus minder potentiële mantelzorgers

(Thomése 1998).

Veel hulpbehoevenden hebben ernstige fysieke beper-

kingen en behoeven verschillende vormen van ondersteu-

ning. Oudere mensen met verschillende gezondheidspro-

blemen, zonder dat er daar één dominant van is (categorie

‘anders’ in de grafiek), vormen de grootste groep hulp-

behoevenden (42%), gevolgd door chronisch zieken (32%),

tijdelijk zieken (17%) en stervenden (9%). 

Hulpbehoevenden uit de lagere sociaal-economische

klassen zijn oververtegenwoordigd. Een mogelijke verkla-

ring hiervoor is dat deze mensen meer gezondheidspro-

blemen hebben door zwaardere lichamelijke arbeid en
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Figuur 1 Relatie mantelzorger en zorgbehoevende 

Grafiek 1 Leeftijd van hulpbehoevende naar type hulpsituatie (%)
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slechtere voedings- en bewegingsgewoonten. Een andere

oorzaak kan zijn dat mensen uit hogere sociaal-economi-

sche klassen zorg inkopen bij (particuliere) professionele

zorg. Vooral hoogopgeleiden geven de voorkeur aan

professionele zorg boven mantelzorg (Vollenga, Duijnstee

en Tielen 2001).

Wat en hoeveel doet een mantelzorger?

Taken

Mantelzorg kan allerlei aspecten van zorg en hulp

omvatten en vraagt om verschillende inzet, taken en

kennis, onder andere afhankelijk van de zorgbehoefte,

eventuele professionele ondersteuning of de aanwezigheid

van andere mantelzorgers. Over het algemeen onder-

scheiden we de volgende categorieën taken:

1 huishoudelijke zorg (boodschappen doen, de was doen,

maaltijden bereiden enzovoort);

2 persoonlijke zorg (wassen, kleden, verplaatsen enzo-

voort);

3 verpleegkundige hulp (wondverzorging, injecties

toedienen enzovoort);

4 psychosociale begeleiding:

- fysiek (aanwezig zijn, met iemand meegaan enzo-

voort);

- vervangende regie over het leven (organisatie van het

huishouden / de zorg, financiële zaken enzovoort);

- emotioneel (luisteren, troosten enzovoort).

Mantelzorgers verrichten niet vaak verpleegkundige

taken. Zij bieden vooral huishoudelijke hulp (75%) en

psychosociale begeleiding (81%). Tweederde (67%) van de

mantelzorgers geeft meerdere vormen van hulp. Minder

vaak zijn zij betrokken bij de persoonlijke verzorging van

een hulpbehoevende (34%). Een uitzondering hierop

vormen mantelzorgers van stervende mensen. Zij verlenen

juist wel persoonlijke zorg, vaak in combinatie met

psychosociale begeleiding (grafiek 2). 

Duur en intensiteit

Of mantelzorgers hun taken als zwaar ervaren hangt af

van de zorgsituatie, het type relatie en de ondersteunings-

behoefte.

Figuur 2. Duur en intensiteit van mantelzorg
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Grafiek 2. Type hulp naar zorgsituatie (meer dan één type zorg mogelijk) (%)
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Mantelzorgers geven langer hulp aan chronisch zieken, als

ze centrale verzorger zijn, als de hulpbehoevende in

hetzelfde huis woont als de mantelzorger en als de hulpbe-

hoefte van lange duur is. Hieruit blijkt dus dat hoe meer en

hoe langer hulp nodig is, hoe langer mantelzorg gegeven

wordt. 

Bijna de helft (47%) van de mantelzorgers geeft meer dan 

8 uur per week hulp: gemiddeld 17,9 uur per week. Hoe

dichter de mantelzorger bij de hulpbehoevende staat, des

te meer uren zorg wordt er gegeven. Dit betekent dus dat

partners intensief bezig zijn met mantelzorg. Bovendien

wordt intensiever gezorgd als de hulpbehoevende emotio-

nele ondersteuning nodig heeft en niet lang alleen gelaten

kan worden. Bij stervenden is de mantelzorg het meest

intensief (gemiddeld 32,6 uur per week), maar meestal

korter van duur. Werkende mantelzorgers geven minder

uren hulp dan mantelzorgers die geen betaalde baan

hebben.

Betekenis en gevolgen van mantelzorg

Voor de maatschappij

Zonder mantelzorg zouden veel meer hulpbehoevenden

een beroep moeten doen op professionele zorg. Nu de

vermaatschappelijking van de zorg steeds meer in de rich-

ting gaat van het uitkleden van de verzorgingsstaat en de

beschikbaarheid van professionele zorg afneemt, komt het

meer aan op de zorg in het informele circuit. 

Vanuit economisch perspectief kan mantelzorg gezien

worden als onbetaalde arbeid. Een indicatie voor de maat-

schappelijke betekenis van mantelzorg is ook te vinden in

de economische waardering ervan. Alle in 2001 verleende

langdurige en intensieve mantelzorg vertegenwoordigt

een waarde van 7,7 miljard euro. Ter vergelijking: In de

thuiszorg gaat jaarlijks ongeveer 2 miljard euro om en in

de hele sector verpleging en verzorging 9 miljard euro. 

Voor mantelzorgers zelf

Mantelzorgers zelf ervaren voldoening aan het verlenen

van zorg. Hun motieven om te helpen zijn vaak liefde en

genegenheid en de vanzelfsprekendheid van het zorgen.

Aspecten die voldoening geven zijn bijvoorbeeld: 

• betekenis en invulling geven aan iemands leven;

• trots bij het ontdekken van mogelijkheden in zichzelf die

men niet voorzien had;

• het tegemoetkomen aan iemands wens om thuis te

sterven;

• het behouden van de waardigheid van de hulpbehoe-

vende (Nolan, Grant en Keady 1996; Kramer 1997).

Het is van belang om ook deze positieve aspecten van

mantelzorg te belichten ten behoeve van beleidsvorming,

opzet van mantelzorgondersteuning en effectieve afstem-

ming tussen cliënt, mantelzorger, professional en vrijwil-

liger.

Belasting

Mantelzorg heeft in verschillende opzichten vergaande en

minder vergaande gevolgen, afhankelijk van de aard en de

omvang van de zorg en van de situatie. In het algemeen

hangt de ervaren (over)belasting samen met de verhou-

ding tussen draaglast en draagkracht van de mantelzorger.

Figuur 3. Mate van belasting door mantelzorg

niet / nauwelijks belast 29%

enigszins belast 45%

tamelijk belast 19%

zeer zwaar belast/ 
overbelast 7%
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Een op de drie mantelzorgers voelt zich niet of nauwelijks

belast door de mantelzorg (figuur 3). Toch zijn er zo’n

150.000 tot 200.000 mantelzorgers (7%) die zich zeer

zwaar belast of zelfs overbelast voelen. De mantelzorgers

die hun partner verzorgen vormen daarbij een risicogroep:

ze helpen vaak als enige de hulpbehoevende, geven door-

gaans veel uren hulp per week, voelen zich vaker

(over)belast, hebben meer kosten en derven vaker

inkomen dan andere categorieën mantelzorgers. Ook zijn

ze opvallend afwezig onder de gebruikers van ondersteu-

nende diensten, zoals informatie, advies, emotionele steun

en oppas.

De belasting neemt vooral toe naarmate men meer uur per

week helpt en de sociale afstand tussen de mantelzorger

en de hulpbehoevende kleiner is. Ook degenen die helpen

omdat er geen alternatieven zijn, zijn zwaarder belast. 

Signalen van overbelasting kunnen zijn (Buijssen 1993):

• lichamelijke klachten: bijvoorbeeld verhoogde hartslag,

transpireren, toenemende vermoeidheid, hoofdpijn;

• psychische klachten: bijvoorbeeld concentratiestoor-

nissen, piekeren, slaapproblemen, depressiviteit;

• gedragsmatige klachten: bijvoorbeeld rusteloosheid,

verwaarlozing lichamelijke verzorging, meer

roken/drinken, paniekgedrag.

Gevolgen voor tijd

Veel mantelzorgers ervaren knelpunten in hun tijdsbeste-

ding. Ruim vier op de vijf mantelzorgers (83%) kampte in

de periode dat de hulpbehoefte het grootst was met een of

meer tijdsproblemen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in

moeite met het regelen van het eigen huishouden, minder

tijd voor hobby en ontspanning of het gevoel nooit los te

komen van de zorg. Als mensen naast mantelzorg ook

taken in het gezin en/of werk hebben, vergroot dit de kans

op tijdsproblemen.

Combinatie werk en zorg

Tweederde van de mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar

combineert een betaalde baan met mantelzorg. Bij 31% valt

deze combinatie tegen en bij 9% wordt de combinatie als

te zwaar ervaren. Dit betreft voornamelijk vrouwen,

mantelzorgers die een partner verzorgen, die persoonlijke

zorg en psychosociale begeleiding geven en die dat inten-

sief doen.

Financiële gevolgen

Mantelzorgers die lang en intensief zorgen kunnen inkom-

sten mislopen, omdat ze tijdelijk minder of geen betaalde

arbeid kunnen of willen verrichten. Bijna 70% van de

mantelzorgers heeft ook extra uitgaven (gemiddeld a 514

in 2001) vanwege de mantelzorg, zoals reiskosten, tele-

foonkosten en vervoer van de hulpbehoevende. Sommige

mantelzorgers komen in financiële problemen (7%). Dit

zijn vooral mensen die hun partner verzorgen, met relatief

hoge uitgaven voor levensonderhoud, en met een laag

inkomen. 
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Professionele en 

vrijwillige zorg in 

relatie tot mantelzorg

Professionele, vrijwillige zorg en mantelzorg staan in

nauwe relatie tot elkaar. Het is van groot belang dat er een

goede afstemming is tussen deze partijen. Politiek en

beleid erkennen in toenemende mate dat mantelzorg niet

vanzelfsprekend als uitgangspunt geldt en dat de andere

vormen van zorg daarop een aanvulling vormen. De

wensen, behoeften en mogelijkheden van mantelzorgers

dienen ook mee te wegen bij de inzet van professionele

zorg. 

Professionele zorg

Naast mantelzorg ontvangen veel zorgbehoevenden ook

professionele zorg thuis en/of in instellingen. Deze hulp

varieert per type hulpsituatie. 

Van de professionele hulpverlening komt thuiszorg het

meest voor in combinatie met mantelzorg (in 43% van de

mantelzorgsituaties), in het bijzonder bij stervende patiën-

ten (grafiek 3). Mantelzorgers van stervende en tijdelijk

zieke patiënten krijgen ook vaker te maken met zieken-

huisopnames. Particuliere zorg komt binnen alle catego-

rieën ongeveer evenveel voor, evenals de tijdelijke of

permanente opname in een tehuis of woonvoorziening.

Thuiszorg

Mantelzorg en thuiszorg geven gedeeltelijk dezelfde typen

hulp, maar er is wel sprake van een duidelijke taakverde-

ling (grafiek 4). Als er mantelzorg is, beperkt de thuiszorg

zich veelal tot enkele taken: het volledig wassen en aan-

en uitkleden van de hulpbehoevende en het zware huis-

houdelijke werk. Andere huishoudelijke taken zoals bood-

schappen doen, het bereiden van de warme maaltijd en de

was doen, worden vrijwel geheel aan mantelzorgers over-

gelaten. Een mantelzorger verleent bovendien vaker dan

een professionele zorgverlener meerdere typen zorg tege-

lijk (grafiek 5). De thuiszorg blijkt in praktijk dus veelal

aanvullend te zijn op mantelzorg.
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Grafiek 3. Hulp van professionele zorg naar type hulpsituatie (%)



Grafiek 4. Type hulp geboden door mantelzorg, thuiszorg en

particuliere zorg (%)

Grafiek 5. Aantal typen hulp geboden door mantelzorg,

thuiszorg en particuliere zorg (%)

Eenderde van de mantelzorgers geeft aan (meer) thuiszorg

te willen hebben. Dat zijn vooral mantelzorgers die zwaar

belast zijn. Lang niet altijd wordt dan ook daadwerkelijk

thuiszorg aangevraagd, omdat de hulpbehoevende vaak

geen thuiszorg wil of omdat mantelzorgers denken dat er

een tekort aan capaciteit is gezien de wachtlijsten, en

aanvragen dan toch geen zin heeft.

Mantelzorgers zijn tevreden over de praktische hulp van

de thuiszorg, maar minder tevreden over de instellingen

die deze hulp organiseren. Zo is er kritiek op het gebrek

aan flexibel inspelen op de situatie, bijvoorbeeld wanneer

de mantelzorger door omstandigheden (ziekte, vakantie)

eens niet kan helpen. De afstemming en het overleg over

aard en tijdstip van de hulp zijn ook voor verbetering

vatbaar. 

Intramurale zorg

Overbelasting van mantelzorgers is vaak een reden voor

opname van hulpbehoevenden in ziekenhuizen, of voor

een tijdelijke of permanente opname in zorginstellingen.

Door mantelzorgers te ondersteunen kan opname om deze

reden mogelijk voorkomen of uitgesteld worden. Zo blijkt

uit onderzoek bijvoorbeeld dat terminale patiënten die een

combinatie van professionele thuiszorg én mantelzorg

krijgen minder kans hebben om opgenomen te worden in

intramurale zorginstellingen (Klinkenberg en Visser 2003).

Opname van de hulpbehoevende betekent echter niet dat

de mantelzorg ophoudt. Bij opname vermindert het aantal

mantelzorgtaken, maar er blijven specifieke taken voor

mantelzorgers, zoals sociale en emotionele steun. Als er

personeelstekorten zijn, vragen instellingen soms mantel-

zorgers zich extra in te zetten. Onderzoek naar het feno-

meen mantelzorg in intramurale setting is tot op heden

schaars. 

Indicatiestelling

Voor het toekennen van AWBZ-gefinancierde zorg (thuis,

in een instelling, met of zonder opname) is in alle sectoren

(verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg en

gehandicaptenzorg) een indicatie vereist van een regionaal

indicatieorgaan (rio). De beoogde objectiviteit in de indica-

tiestelling kent in de praktijk belemmeringen (Dijkstra

2001). Indicatieadviseurs beschouwen de inzet van familie

of buren soms als vanzelfsprekend (LOT 2002). 

In opdracht van de LOT is een instrument ontwikkeld

(Flikweert, Mak e.a. 2003) aan de hand waarvan indicatie-

stellers de behoefte aan ondersteuning van de mantel-

zorger kunnen inventariseren en eventuele dreigende

overbelasting van mantelzorgers vroegtijdig kunnen

signaleren. Het instrument biedt ook handvatten om de

bijdrage van de mantelzorger aan het zorgproces en de

inzet van professionele verzorgenden goed op elkaar af te

stemmen.
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Vrijwilligers in de zorg

In de zorgsector zijn zo’n 300.000 mensen als vrijwilliger

actief. Een groot deel van de activiteiten die deze vrijwilli-

gers verrichten is in eerste instantie bestemd voor de hulp-

behoevenden (ouderen, dementerenden, mensen met een

chronische ziekte, met een handicap of psychische

problemen). Maar allerlei vormen komen ook (indirect) ten

goede aan mantelzorgers, zoals maatjesprojecten, bezoek-

diensten voor ouderen, maaltijdvoorziening, vervoer,

respijthulp, terminale thuiszorg, telefonische hulpdienst,

vakantieprojecten, praktische thuishulp, dagopvang, orga-

niseren van activiteiten en hulp bij de administratie.

Een aantal activiteiten is rechtstreeks gericht op onder-

steuning van de mantelzorg, bijvoorbeeld oppasacti-

viteiten en dagopvang. 

Vrijwilligers leveren een specifieke bijdrage. Ze hebben

vaak meer tijd dan professionals en daardoor ook meer

aandacht voor mensen; sociaal contact staat op de voor-

grond, het gaat in eerste instantie om de persoon en niet

om zijn of haar gebreken; er bestaat minder afstand; ze

bieden afwisseling en ontspanning; ze vangen signalen op

en vormen een brug naar de buitenwereld. Hun inzet

draagt bij aan het welbevinden van de zorgbehoevenden

en mantelzorgers. Afstemming en samenwerking met de

professionele zorg zijn daarbij van groot belang. 

Ondersteuning

De samenleving is erbij gebaat mantelzorg meer kansen te

geven. Mantelzorgers moeten ondersteund worden, zodat

ze mantelzorg kunnen verlenen in combinatie met andere

activiteiten, zoals betaalde arbeid. Er bestaan diverse voor-

zieningen die bedoeld zijn om mantelzorgers te onder-

steunen. Sluiten deze voorzieningen ook aan bij de

behoeften van mantelzorgers?

Aanbod

Verschillende typen organisaties (zorg- en welzijnsorgani-

saties, vrijwilligersorganisaties, patiëntenorganisaties en

mantelzorgorganisaties) bieden voorzieningen aan die

gericht zijn op vermindering van draaglast en vergroting

van draagkracht van mantelzorgers. Niet altijd zijn ze

expliciet als mantelzorgondersteuning bekend.

Daarnaast zijn er voor mantelzorgers diverse vormen van

financiële vergoedingen en verlofmogelijkheden.

Financiële vergoedingen 

Deze vergoedingen kunnen als volgt onderverdeeld

worden:

• financiering loopbaanonderbreking: voor begeleiding

van een stervende of zorg voor een kind met een levens-

bedreigende ziekte;

• compensatie via de inkomstenbelasting: kosten gerela-

teerd aan mantelzorg zijn aftrekbaar als buitengewone

lasten;

• bijzondere bijstand: voor bijzondere omstandigheden die

leiden tot noodzakelijke kosten van het bestaan waarin

de Algemene bijstandswet niet voorziet;

Informatie, advies en emotionele
steun

Praktische hulp

Materiële steun

Medezeggenschap en belangen-
behartiging

Bron: Morée et al. (2002)

Ondersteuningsgroepen, cursus-
sen, informatie- of themabijeen-
komsten, schriftelijke voorlich-
ting, telefonische informatie en
ondersteuning (b.v. De Mantel-
zorglijn), digitale informatie, één-
loket functie bij gemeenten,
steunpunten mantelzorg, zorg-
makelaar/consulent, zorg voor
jezelf-weekenden

Maaltijd- en boodschappen-
service, klussendiensten, tijde-
lijke overname van zorg (respijt-
voorzieningen: dagopvang,
logeerhuis, oppas)

Verschillende regelingen die
compensatie bieden voor de
extra kosten of derving van tijd
en inkomen, alsmede de ver-
strekkingen via de WVG

Patiënten- en ouderenorganisa-
ties, LOT



• persoonsgebonden budget (pgb): AWBZ-zorg kan men zelf

inkopen met een pgb, waaruit ook mantelzorgers die

geïndiceerde zorg verlenen betaald kunnen worden. 

Verlofmogelijkheden

Voor werkende mantelzorgers bestaan diverse wettelijke

regelingen voor verlof: 

• calamiteitenverlof: kort verlof voor onvoorziene nood-

situaties (bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie);

• tiendaags zorgverlof: maximaal tien dagen zorgverlof per

jaar om een thuiswonend ziek kind of een zieke

partner/ouder te verzorgen (het hoeft geen aaneenge-

sloten periode te zijn);

• verlof voor stervensbegeleiding: niet wettelijk geregeld

verlof om een ongeneeslijk zieke persoon in de naaste

omgeving bij te staan, mogelijk met een financiële

bijdrage van de overheid;

• minder werken: mogelijkheid een arbeidsovereenkomst

aan te passen (minder uren) op grond van de Wet

aanpassing arbeidsduur. 

Vraag en gebruik 

De vraag naar mantelzorgondersteuning is niet gemakke-

lijk in beeld te brengen. In de eerste plaats herkent niet

iedere mantelzorger zichzelf in de omschrijving van

mantelzorger. In de tweede plaats zijn de beschikbare

ondersteunende voorzieningen (bijvoorbeeld respijtzorg)

niet alom bekend. In de derde plaats is de vraag om onder-

steuning niet altijd gemakkelijk helder te maken, omdat er

allerlei psychologische processen een rol spelen: mantel-

zorgers zien zichzelf niet als zorgvrager, voelen zich

schuldig als ze te weinig aandacht aan de hulpbehoevende

schenken enzovoort. 

Ruim een op de drie mantelzorgers maakt gebruik van de

mogelijkheden voor informatie, advies en emotionele

steun (bron: LOT/Mantelzorglijn). Veel mantelzorgers

vragen informatie over het persoonsgebonden budget,

tijdelijke en permanente overname van de zorg (respijt-

zorg) en over financiële onderwerpen. Daarnaast heeft

men behoefte aan emotionele steun, bijvoorbeeld om de

zorg te kunnen blijven bieden. 

Bij praktische ondersteuning maakt 17% van de mantelzor-

gers gebruik van een oppas (zorg aan huis) en 10% van

dagopvang. Echter respectievelijk 40% en 15% van de

mantelzorgers geeft aan dat ze dat (meer) zouden willen. 

Gebruikers van informatie, advies en emotionele steun en

oppas zijn vooral mantelzorgers:

• die overbelast zijn;

• die persoonlijke zorg geven;

• van hulpbehoevenden die emotionele of psychische

steun nodig hebben;

• die te maken krijgen met een toenemende zorgbehoefte

van de hulpbehoevende;

• die al hulp krijgen van professionele zorgvoorzieningen

(thuiszorg / intramurale zorg). 

Het gebruik van dagopvang en activiteitencentra hangt

niet zozeer samen met kenmerken van mantelzorgers,

maar meer met de kenmerken van hulpbehoevenden: met

name patiënten die een ernstige ziekte hebben, thuiszorg

ontvangen en daarnaast behoefte hebben aan emotionele

steun.

Wie geen gebruikmaakt van mantelzorgondersteuning

heeft er meestal ook geen behoefte aan. Toch zegt een op

de zeven mantelzorgers de vormen van mantelzorgonder-

steuning niet te kennen. Mantelzorgers van zorgbehoe-

venden die ook thuiszorg ontvangen maken meer gebruik

van mantelzorgondersteuning. Thuiszorgmedewerkers

maken mantelzorgers attent op de mogelijkheden.

Steunpunten Mantelzorg spelen daarin ook een belang-

rijke rol.

Belangenbehartiging

De LOT, vereniging van mantelzorgers, zet zich in voor de

belangenbehartiging van mantelzorgers in Nederland. In

de vereniging praten en denken mantelzorgers actief mee,

zowel op nationaal als regionaal niveau. In samenwerking

met Xzorg, vereniging van steunpunten mantelzorg, vrij-

11
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willige thuishulp- en buddy-organisaties in Nederland en

regionale en lokale organisaties van mantelzorgers, laten

zij ten behoeve van politiek en beleid een stem horen. 

Ook andere organisaties zoals patiëntenorganisaties, oude-

renbonden en de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad

(CG-Raad), zijn alert op de belangenbehartiging voor

mantelzorgers in relatie tot hun primaire doelgroepen.

Manifest voor de mantelzorgers

In het manifest voor mantelzorgers (2000) noemt de LOT

eisen en wensen voor mantelzorgers: 

• de mantelzorger bepaalt zelf in welke mate hij of zij wil

zorgen;

• de mantelzorger moet de zorg tijdelijk kunnen over-

dragen aan derden;

• de mantelzorger heeft recht op goede ondersteuning;

• de mantelzorger heeft recht op financiële vergoeding;

• de mantelzorger moet betaald werk en mantelzorg

kunnen combineren;

• de mantelzorger is een partij in de gezondheidszorg en

heeft recht op medezeggenschap.

Beleid en toekomst 

Terugblik

Rond de jaren tachtig stelt de overheid zich voor het eerst

tot doel de informele zorg te bevorderen, in het kader van

de ‘zorgzame samenleving’ (Nota eerste lijn, 1983).

Verschuiving van intensieve zorg naar minder intensieve

zorg, van institutionele zorg naar thuiszorg, van beroeps-

zorg naar informele zorg (substitutie en extramuralisering)

leken een oplossing voor de crisis in de verzorgingsstaat

(Nota 2000, 1986). In het Kerndocument gezondheidszorg

1990 – 1995 werd voor het eerst geconstateerd dat het

potentieel aan mantelzorgers was afgenomen door de

toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, het

groeiend aantal alleenstaanden en de grotere geografische

mobiliteit. In 1997 stelde staatssecretaris Terpstra dat

mantelzorgondersteuning een product van de thuiszorg

moest worden. In toenemende mate  werd erkend dat

mantelzorgers hulpverleners én hulpvragers kunnen zijn.

De notitie over mantelzorg van het ministerie van VWS

(Zorg nabij, juni 2001) laat een omslag zien in het denken

over mantelzorg. Aan de noodzaak tot ondersteuning van

overbelaste mantelzorgers is een nieuw element toege-

voegd, namelijk dat mantelzorgers ook recht hebben op

maatschappelijke participatie. Tevens krijgt mantelzorg

aandacht in het vraagstuk van zorg en arbeid. Ook op meer

specifieke beleidsterreinen binnen de gezondheidszorg

wordt het aspect en de noodzaak van mantelzorg meege-

nomen, bijvoorbeeld ten aanzien van dementie

(Gezondheidsraad 2002).

Vooruitblik

Een aantal beleidsvoornemens uit de VWS-notitie Zorg

nabij (2001) is in gang gezet, zoals veranderingen in de

indicatiestelling, versterking van mantelzorgondersteu-

ning, bewustmaking van problematiek, afstemming en

samenwerking tussen ministeries en organisaties. 

De economische neergang zal van invloed zijn op de

uitwerking van de voornemens. De gemoderniseerde

AWBZ kent minder mogelijkheden voor vergoeding van

welzijnsgerichte activiteiten. Daarmee komt mantelzorg

mogelijk meer onder druk te staan. 

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in de Nederlandse

samenleving die het denken over mantelzorg beïnvloeden

en spanning veroorzaken tussen aanbod van en vraag

naar mantelzorg.

• Demografische ontwikkelingen:

– (dubbele) vergrijzing: sterke toename van het aantal

ouderen, met name 85-plussers;

– sterke toename van het aantal alleenstaande ouderen;

– afnemend kindertal en groeiend aantal kinderloze

gezinnen;

– groot aantal echtscheidingen (kinderen van

gescheiden ouders zijn minder bereid te zorgen);

– toenemende geografische afstand tussen ouders en

kinderen;

– toenemende participatie van vrouwen op de arbeids-

markt;

– toenemende multiculturalisering.
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• Epidemiologische ontwikkelingen:

– toename van het aantal mensen dat lijdt aan een

vorm van dementie.

– toename van het aantal mensen dat overlijdt aan niet-

acute, vaak chronische aandoeningen (kanker, COPD,

hartfalen), met als gevolg een langere stervensduur. 

• Ontwikkelingen in de gezondheidszorg:

– personeelstekort in de zorg (artsen, specifieke catego-

rieën van verplegend en verzorgend personeel);

– wachtlijstproblematiek;

– extramuralisering.

• Sociale en culturele ontwikkelingen:

– emancipatie: zeggenschap over het eigen leven, ook

als zorgafhankelijke; mensen zoeken actief naar infor-

matie en hulp;

– burgerschap: mogelijkheid om volledig te participeren

binnen alle domeinen van de samenleving; bijvoor-

beeld door ervoor te kiezen geen mantelzorgtaken op

zich te nemen;

– individualisering: toenemende verzelfstandiging van

individuele mensen, minder sociale netwerken;

– interculturalisering: grote diversiteit aan opvattingen

over (mantel)zorg. 

Spanning tussen vraag en aanbod

Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen de vraag naar en

het aanbod van mantelzorg beïnvloeden. Maar wat dat

voor de toekomst betekent, is moeilijk in te schatten.

Toenemende mondigheid, hogere opleidingen en hogere

inkomens zullen een remmende werking hebben op de

vraag naar mantelzorg (Tielen, Morée en Duijnstee 2003).

Bepaalde groepen zullen aangewezen blijven op mantel-

zorg en collectief geregelde zorg, vooral allochtone

ouderen.

Door de afnemende rol van familie en andere sociale

netwerken zal mantelzorg minder vanzelfsprekend zijn

(Vollenga, Duijnstee en Tielen 2001). Niet zozeer de bereid-

heid tot het verlenen van mantelzorg zal afnemen, maar

het zullen andere personen zijn die de zorg bieden (minder

vrouwen, minder familie, meer vrienden, buren). Ook de

aard en intensiteit van de mantelzorgtaken zullen waar-

schijnlijk veranderen; meer kleine hand- en spandiensten,

emotionele steun en coördinerende taken.

De overkoepelende conclusie luidt dat het voor de

Nederlandse gezondheidszorg en samenleving van

cruciaal belang is dat mensen in staat worden gesteld om

mantelzorg te (blijven) verlenen.

Organisaties/internet-

adressen

• www.informelezorg.info: Expertisecentrum Informele

Zorg (EIZ), Catharijnesingel 47, 3501 DD Utrecht. Telefoon

(030) 230 65 57.

• www.demantelzorger.nl: LOT, vereniging van mantel-

zorgers, John F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik.

Telefoon (030) 659 22 22.

• www.xzorg.nl: Xzorg, vereniging van steunpunten

mantelzorg, vrijwillige thuishulp- en buddy-organisaties

in Nederland, John F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik.

Telefoon (030) 659 22 21. 

• www.nizw.nl: Nederlands Instituut voor Zorg en

Welzijn, onder meer informele zorg, zorg en professio-

nals, lokaal zorgbeleid, Catharijnesingel 47, 3501 DD

Utrecht. Telefoon (030) 230 63 11.

• www.mantelzorg.nl: initiatief van LOT en Xzorg.

• www.mantelzorgenwerk.nl: een website over de balans

tussen mantelzorg en werk van de ANBO (bond voor 50-

plussers) en de LOT, vereniging van mantelzorgers. 

• De Mantelzorglijn: voor informatie, advies of een luiste-

rend oor. Telefoon (0900) 202 04 96 (¤ 0,10 p.m.; werk-

dagen van 9.00 tot 16.00 uur).

• www.szw.nl: website van het ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid, onder meer voor informatie

over bijzondere bijstand.

• verlofwijzer.szw.nl: website van het ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor informatie over

financiering loopbaanonderbreking, calamiteitenverlof,

tiendaags zorgverlof, verlof voor stervensbegeleiding,

minder werken op grond van de Wet aanpassing

arbeidsduur. 

• www.belastingdienst.nl: een website met informatie

over onder meer fiscale compensatie via de inkomsten-

belasting.
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• www.pgb.cvz.nl en www.pgb.nl: websites met infor-

matie over het persoonsgebonden budget (pgb).

Voor meer links naar interessante organisaties en publica-

ties over mantelzorg zie de website van het EIZ :

www.informelezorg.info 
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