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Samenvatting

Naar aanleiding van het Zorgcongres 2003 startte het CBGS een
dubbelonderzoek op rond (mantel)zorg in Vlaanderen. Tijdens de
voorbereidende gesprekken was immers al vlug gebleken dat er in
Vlaanderen een gebrek was aan gegevens over de evolutie in de mantelzorg.
Dit is de zorg die mensen verlenen buiten het kader van een beroep en van
een vrijwilligersorganisatie, aan zorgbehoevende huisgenoten, familieleden,
vrienden, kennissen en buren.

De vraag of er in de toekomst voldoende mantelzorg zal worden geboden
krijgt in de internationale literatuur én in beleidskringen steeds meer
aandacht. Ten gevolge van de vergrijzing wordt een toename van de
zorgnoden verwacht. Ondertussen zorgen een aantal demografische en
socio-culturele evoluties er voor dat mantelzorg minder (makkelijk) kan
worden geboden. Om meer inzicht te krijgen in het fenomeen van de
mantelzorg in Vlaanderen werden twee post-enquêtes opgezet.

De ene enquête, “Zorg in Vlaanderen”, werd afgenomen bij een
representatieve steekproef uit de Vlaamse bevolking van 25 tot 64 jaar. Met
deze enquête werden gegevens verzameld over de mantelzorg die in
Vlaanderen wordt geboden, de houdingen van de bevolking ten aanzien van
deze zorg en de eventuele ondersteuning die het beleid kan / moet geven. De
andere enquête, “Mantelzorg in Vlaanderen”, werd opgestuurd naar een
steekproef van 25- tot 79-jarige mantelzorgers die geregistreerd werden in
het kader van de Vlaamse zorgverzekering. Via deze enquête kon informatie
verzameld worden over de aard en de intensiteit van de zorg, de beleving
van de mantelzorg, de motieven voor het opnemen van zorg, enz…

In dit werkdocument wordt een overzicht gegeven van de internationale
literatuur rond mantelzorg en worden de eerste resultaten van beide
onderzoeken voorgesteld.

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar mantelzorg kan opgedeeld worden
in drie stromingen: de studie van de intergenerationele relaties, de studie
van de verhouding tussen informele en formele zorg en de sociale cohesie
benadering. Het onderzoek (Mantel)zorg in Vlaanderen leunt het dichtst aan
bij deze laatste benadering en vertrekt vanuit het perspectief van de
mantelzorger.

Het theoretische begrip ‘zorg’ wordt met het oog op de bruikbaarheid voor
het onderzoek geconceptualiseerd als het uitvoeren van zorgactiviteiten.
Aan de hand van een intensiteitsnorm voor mantelzorg, geconstrueerd op
basis van het zorgtakenpakket van de geregistreerde mantelzorgers, kunnen
we een schatting maken van het aantal mantelzorgers in de Vlaamse
bevolking. Maar liefst 19% van de Vlamingen tussen 25 en 64 jaar is



volgens onze norm een intensieve mantelzorger, dit zijn 580.000 intensieve
mantelzorgers. Intensieve mantelzorg blijkt vooral een zaak te zijn van
vrouwen op middelbare leeftijd, maar toch verlenen ook heel wat mannen
mantelzorg. Bijna de helft van de intensieve mantelzorgers combineert het
zorgen met een voltijdse baan. Naast leeftijd, geslacht en arbeidssituatie,
speelt ook het opleidingsniveau een rol: universitair opgeleiden verlenen
vaker niet-intensieve zorg, terwijl degenen die geen universitair diploma
behaalden vaker intensieve mantelzorg verlenen.

Geregistreerde mantelzorgers zijn meestal tussen de 45 en 70 jaar oud.
Twee derde van hen is een vrouw en de scholingsgraad is opvallend laag in
vergelijking met hun leeftijdsgenoten in de bevolking. Twee vijfde van de
geregistreerde mantelzorgers zorgt voor een huisgenoot (vooral voor de
partner, in mindere mate voor een kind of ouder), nog eens twee op vijf voor
een familielid buiten het huishouden. Mantelzorg aan een vriend, kennis of
buur komt weinig voor. Dat betekent dat zowel in het eigen huishouden als
daarbuiten familie de belangrijkste bron van hulp is wanneer men zorg
nodig heeft.

De meeste geregistreerde mantelzorgers worden bijgestaan door andere
(informele en/of professionele) zorgverleners. Over het algemeen wordt
mantelzorg verlenen als iets positiefs ervaren, maar toch is de belasting op
fysiek, emotioneel, financieel en sociaal vlak niet te onderschatten. Vooral
intensieve mantelzorgers, vrouwen, ouderen, mantelzorgers die geen betaald
werk hebben of dit tijdelijk onderbraken, laag opgeleiden, mantelzorgers die
zorgen voor een huisgenoot en mantelzorgers die zelf
gezondheidsproblemen ondervinden, ervaren meer belasting dan anderen.
Het is van belang om deze mensen beter te ondersteunen, zodat ze niet ten
onder gaan aan hun inzet voor hun zorgbehoevende naaste.

Ook het draagvlak en de knelpunten van het mantelzorgbeleid in
Vlaanderen vormen het onderwerp van deze publicatie. De verwachtingen
van de mantelzorgers en de burgers t.a.v. de overheid inzake
mantelzorgondersteuning zijn hoog gespannen. Het werkdocument wordt
afgesloten met een overzicht van de belangrijkste resultaten en een aantal
eerste aanbevelingen voor het beleid.

Trefwoorden: zorg, mantelzorg, zorgtaken, zorgpotentieel, profiel
mantelzorger, belasting mantelzorg, (mantel)zorgbeleid.



Dankwoord

Bij de verwezenlijking van dit grootschalig dubbelonderzoek kregen we
hulp en ondersteuning van velen.

De enquêtes konden worden uitgevoerd mede dank zij de financiële steun
vanuit de administraties Gezin en Maatschappelijk Welzijn, Gezondheid en
vanuit de VOI’s Kind & Gezin en Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap.

De inhoud van de enquête werd bijgestuurd en de vraagstelling werd
verfijnd aan de hand van de opmerkingen van de leden van de
Reflectiecommissie (in het kader van het project Zorgcongres 2003) en de
respondenten van de pilootenquêtes. Daarnaast deden we een beroep op de
expertise van Ann Carton (AZF Vlaanderen) en enkele organisaties die
werken met mantelzorgers, waaronder de Werkgroep Thuisverzorgers. Ook
de CBGS-collega’s wensen we te bedanken voor hun commentaren en
suggesties.

Het algoritme voor het trekken van de steekproef onder de burgers werd
uitgewerkt in samenwerking met Edwin Pelfrene (Administratie Planning en
Statistiek). De steekproef zelf werd getrokken door het Rijksregister,
waarvoor we Marc Ruymen bedanken.

Hiernaast gaat onze dank uit naar de Vlaamse Zorgkas en de zorgkassen die
de adressen van de geregistreerde mantelzorgers ter beschikking stelden van
het onderzoek, nl. de Zorgkas van de Christelijke Mutualiteiten, de Zorgkas
van de Socialistische Mutualiteiten, de Zorgkas van de Liberale
Ziekenfondsen, de Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, de
Neutrale Zorgkas Vlaanderen, de Vlaamse Zorgkas en de Zorgkas DKV
Belgium.

Voor het administratief en logistiek werk werd beroep gedaan op het CBGS-
secretariaat, o.l.v. Anita Wouters. André Guns, Erik Hertogen, Liliane
Palfliet en Bart Naudts verleenden hun medewerking aan diverse aspecten
van het veldwerk zoals de verzending van de vragenlijsten en de
herinneringsbrieven en het opsturen van de geschenkbonnen. Lieven Van
Der Elst (analist-programmeur) nam het aanmaken van het Access-bestand
en het klaarmaken van adressenlijsten, brieven en etiketten op zich. De lay-
out van de vragenlijsten werd verzorgd door Suzie Favere, graficus op de
Afdeling Communicatie en Ontvangst van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Het drukwerk werd gerealiseerd door Claes Printing (St-



Pieters-Leeuw). De firma UCAD (Alken) verzekerde de gegevensinvoer.
Ook de volgende bedrijven of diensten waren partners in de realisatie van de
postenquêtes “Zorg in Vlaanderen” en “Mantelzorg in Vlaanderen”: de
verzendingdienst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de
posterijen (port betaald door bestemmeling), het Rijksregister (adressen van
de respondenten) en SODHEXO (geschenk-bonnen).

Tot slot bedanken we de respondenten van beide enquêtes van harte voor
het besteden van een deel van hun kostbare tijd aan het invullen van de
vragenlijst.



Lijst van concepten

CBGS_norm: norm opgesteld aan de hand van het (zorg)takenpakket van de
geregistreerde mantelzorgers om de intensieve van de minder intensieve
mantelzorgers te onderscheiden.

Dubbelonderzoek “(Mantel)zorg in Vlaanderen”: overkoepelende term voor de
enquêtes “Zorg in Vlaanderen” (bij burgers) en “Mantelzorg in
Vlaanderen” (bij geregistreerde mantelzorgers).

Formele zorg: zorg aangeboden door professionele zorgverleners in het kader
van hun beroepsactiviteiten. Ander woord: professionele zorg.

Geregistreerde mantelzorger: mantelzorger (M/V) die geregistreerd werd in het
kader van de Vlaamse zorgverzekering.

Huishoudelijke zorgtaken: poetsen, kleren wassen en strijken, huisdieren
verzorgen, boodschappen doen, klusjes opknappen, bereiden van het eten,
afwassen, organiseren van het huishouden en helpen bij het invullen van
papieren.

Informele zorg: overkoepelende term voor zelfzorg, mantelzorg en
vrijwilligerszorg.

Intensieve mantelzorger: persoon (M/V) die in de afgelopen 12 maanden op
twee van de drie groepen zorgtaken of bij persoonsverzorgende taken
minstens evenveel zorgtaken als 75% van alle geregistreerde
mantelzorgers opnam voor een huisgenoot, familielid, vriend, kennis of
buur die minstens één maand nood had aan hulp wegens ziekte, handicap
of ouderdom.

Intensieve geregistreerde mantelzorger: geregistreerde mantelzorger die in de
afgelopen 12 maanden op twee van de drie groepen zorgtaken of bij
persoonsverzorgende taken minstens evenveel zorgtaken als 75% van alle
geregistreerde mantelzorgers opnam voor een huisgenoot, familielid,
vriend, kennis of buur die minstens één maand nood had aan hulp wegens
ziekte, handicap of ouderdom.

Mantelzorg: zorg aan een zorgbehoevende persoon die niet in het kader van een
beroep of van het georganiseerd vrijwilligerswerk wordt gegeven, maar
door één of meerdere leden uit diens directe omgeving.

 “Mantelzorg in Vlaanderen”: enquête bij een representatieve steekproef van
4.000 geregistreerde mantelzorgers van 25 tot 79 jaar. Deze enquête
wordt ook de ‘enquête bij geregistreerde mantelzorgers’ genoemd.

Mantelzorger: persoon (M/V) die op regelmatige basis zorgtaken opneemt voor
een zorgbehoevende huisgenoot, familielid, vriend, buur of kennis.

Mantelzorgstatus: term die aanduidt in welke mate men ervaring heeft met
mantelzorg (niet-mantelzorger, minder intensieve mantelzorger,
intensieve mantelzorger).



Mantelzorgtegemoetkoming: financiële tegemoetkoming van de overheid voor
mantelzorg. Deze kan verstrekt worden aan de zorgbehoevende persoon
of aan de mantelzorger zelf.

Minder intensieve mantelzorger: persoon (M/V) die in de afgelopen 12
maanden minstens één zorgtaak opnam voor een huisgenoot, familielid,
vriend, kennis of buur die minstens één maand nood had aan hulp wegens
ziekte, handicap of ouderdom, maar minder zorgtaken deed dan de
intensieve mantelzorgers.

Minder intensieve geregistreerde mantelzorger: geregistreerde mantelzorger
(M/V) die in de afgelopen 12 maanden minder zorgtaken dan de
intensieve geregistreerde mantelzorgers opnam voor een huisgenoot,
familielid, vriend, kennis of buur die minstens één maand nood had aan
hulp wegens ziekte, handicap of ouderdom.

Niet-mantelzorger: persoon (M/V) die in de afgelopen 12 maanden geen enkele
zorgtaak opnam.

Persoonsverzorgende taken: toezicht houden op medicatie, helpen bij het eten,
helpen bij het aan- en uitkleden en het zich wassen,  helpen bij
toiletbezoek en  het verversen van incontinentiemateriaal. Deze taken zijn
op fysiek vlak het meest intiem.

Professionele zorg: zorg aangeboden door professionele zorgverleners in het
kader van hun beroepsactiviteiten. Ander woord: formele zorg.

Professionele zorgverlener: persoon (M/V) die op beroepsmatige basis zorg
verstrekt.

Residentiële zorg: opvang en zorgverlening in een thuisvervangend milieu op
(relatief) permanente basis. Binnen de zorgverzekering wordt hiermee
geduid op de opvang en zorg in een rusthuis, een rust- en
verzorgingstehuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Sociaal-emotionele zorgtaken: aanwezig zijn en gezelschap houden, luisteren
naar problemen, ondersteuning bij verdriet, vervoer en begeleiding (bij
bezoek aan familie of arts, uitstapjes, boodschappen,  enz…)

Thuiszorg: alle zorg die in het natuurlijk thuismilieu wordt verstrekt aan de
zorgbehoevende persoon en er op gericht is de persoon thuis te laten
blijven wonen.

Vlaamse zorgverzekering: initiatief met als doel de kosten van niet-medische
zorg te verlichten. Via de zorgverzekering kunnen personen die in een
residentiële voorziening wonen en zwaar zorgbehoevende personen die
thuis verzorgd worden een tegemoetkoming ontvangen.

Vrijwilligerszorg: zorg verleend door een persoon (M/V) die zich, onbezoldigd
of beperkt vergoed en in een gestructureerd verband, engageert om hulp-
en dienstverlening te verstrekken aan een gebruiker of een groep van
gebruikers.



Zelfzorg: persoonlijke beslissingen en acties in het dagelijkse leven met het oog
op het voorzien in de eigen basisbehoeften, en de daarbij aansluitende
eigen activiteiten en vaardigheden die voornamelijk betrekking hebben op
de uitvoering van huishoudelijke activiteiten en de mogelijkheid om
sociale contacten te leggen, zich te ontplooien en zich te oriënteren in tijd
en ruimte.

“Zorg in Vlaanderen”: enquête bij een representatieve steekproef van 4.000
burgers tussen 25 en 64 jaar. Deze enquête wordt ook de ‘enquête bij
burgers’ genoemd.

Zorgtaken: taken van sociaal-emotionele, huishoudelijke of
persoonsverzorgende aard die worden opgenomen voor personen die
zorgbehoevend zijn omwille van ziekte, handicap of ouderdom.



Lijst van afkortingen

ADL: algemene dagelijkse levensverrichtingen
APS: Administratie Planning en Statistiek
BUR: burgers
ECHP: European Community Household Panel
ESF: European Science Fundation-netwerk
EUSI: European System of Social Indicators
FAMSUP: Family Support for Older People
GMZ: geregistreerde mantelzorgers
GMZ+: minder intensieve geregistreerde mantelzorgers
GMZ++: intensieve geregistreerde mantelzorgers
HDL: huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen
LASA: Longitudinal Aging Study Amsterdam
LOVO: Leefsituatie Onderzoek Vlaamse Ouderen
MZ-: niet-mantelzorger
MZ+: minder intensieve mantelzorger
MZ++: intensieve mantelzorger
NIDI: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
NIS: Nationaal Instituut van de Statistiek
PSBH: Panel Studie van Belgische Huishoudens
SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
SOEP: Sozio-ökonomischen Panel
VRIND: Vlaamse Regionale Indicatoren
ZUMA: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen
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1. INLEIDING

Thérèse Jacobs, Benedicte De Koker

Dit werkdocument bijt de spits af in de rapportering rond het dubbelonder-
zoek “(Mantel)zorg in Vlaanderen”. De aanleiding voor het opzetten van dit
onderzoek was het Zorgcongres 2003 (zie § 1.1). Het dubbelonderzoek sluit
aan bij een rijke traditie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de
uitwisseling van goederen, diensten, … in de sfeer van het gezin, de familie,
de buurt. Onder paragraaf 1.2 beschrijven we de drie grote onderzoekslijnen
ervan, waardoor we het dubbelonderzoek meteen binnen deze traditie situe-
ren. Om meer inzicht te krijgen in de specifieke Vlaamse context van de
mantelzorg geven we in een derde paragraaf een toelichting bij het mantel-
zorg- en thuiszorgbeleid. In paragraaf 1.4 schetsen we de opbouw van het
werkdocument.

1.1. Het Zorgcongres 2003 en het dubbelonderzoek “(Mantel)zorg
in Vlaanderen”

Eind december 2002 aanvaardt het CBGS de opdracht om mee het Zorg-
congres 2003 te organiseren. Het Zorgcongres 2003 ligt in het verlengde
van de werkzaamheden van de visiegroep Zorgzaam Vlaanderen en het
project Kleurrijk Vlaanderen (Deven & Jacobs, 2003). Met het project
Kleurrijk Vlaanderen, dat in 2001 werd opgestart, wil de Vlaamse regering
het lange-termijn-denken in Vlaanderen stimuleren. Verschillende werk-
groepen werkten doelstellingen voor 2010 uit, die opgenomen werden in het
Pact van Vilvoorde (2001). De visiegroep Zorgzaam Vlaanderen stelde vol-
gende doelstellingen voorop:

Doelstelling 11: “In 2010 waarborgt Vlaanderen een toereikend,
efficiënt, effectief en voor iedereen toegankelijk en kwaliteitsvol
zorgaanbod”.
Doelstelling 12: “In 2010 hebben de inwoners van Vlaanderen de
mogelijkheid om een volwaardige loopbaan uit te bouwen én de
zorg op zich te nemen voor gezin en eigen leefomgeving”.

Het Zorgcongres werd opgevat als een proces van overleg tussen een ver-
scheidenheid aan actoren: vertegenwoordigers van verschillende velden van
de zorgsector, vertegenwoordigers van verschillende groepen van zorgvra-
gers en zorgverstrekkers, academici en afgevaardigden van het middenveld.
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Deze personen hebben in het kader van drie Themacommissies met name de
Materieel-economische dimensie van de zorg (Bronselaer & Deven, 2003),
de Juridisch-ethische dimensie van de zorg (Vanbrabant & Deven, 2003), en
de Psychosociale dimensie van de zorg (Craeynest e.a., 2003), en in het ka-
der van een Reflectiecommissie gediscussieerd over de uitdagingen die
worden gesteld aan de zorgzame samenleving. De neerslag van deze discus-
sies werd gepubliceerd als het “Vlaams Zorg Actieplan (2004-2020)” (Ja-
cobs, 2004). De discussies in de commissies, tijdens de congresdag zelf en
op de afrondende studiedag werden gevoed door de resultaten van specifiek
wetenschappelijk onderzoek. Een essentiële rol was weggelegd voor de re-
sultaten van het dubbelonderzoek “(Mantel)zorg in Vlaanderen”.

De aanleiding voor het Zorgcongres was de verwachting van een groeiende
zorgvraag en een dalend zorgaanbod. Al vlug tijdens de voorbereidende
gesprekken bleek dat er in Vlaanderen gebrek is aan gegevens én aan ver-
klaringen over de evolutie in de mantelzorg. Dit is de zorg die mensen ver-
lenen buiten het kader van een beroep en van een vrijwilligersorganisatie,
aan zorgbehoevende huisgenoten, familieleden, vrienden, kennissen en bu-
ren. Daarom werd besloten om in 2003 twee survey-onderzoeken uit te voe-
ren.

De enquête “Zorg in Vlaanderen”, hieronder ook de ‘enquête bij burgers’
genoemd, was gericht naar een representatieve steekproef van 4.000 Vla-
mingen van 25 tot 64 jaar. De mantelzorg die in Vlaanderen wordt geboden,
de houdingen van de bevolking ten aanzien van deze zorg en de eventuele
ondersteuning door het beleid komen hierin aan bod. Het tweede onderzoek
“Mantelzorg in Vlaanderen” betreft een survey bij geregistreerde mantel-
zorgers. Het streeft na om een beter zicht te krijgen op de aard en de inten-
siteit van de geboden zorg. De enquête werd verstuurd naar 4.000 mantel-
zorgers van 25 tot 79 jaar, geregistreerd in het kader van de Vlaamse zorg-
verzekering. Naar dit onderzoek wordt hieronder ook verwezen met de term
‘enquête bij geregistreerde mantelzorgers’.

1.2. Wetenschappelijk kader: het onderzoek naar mantelzorg

We onderscheiden drie stromen in de studie van de mantelzorg.

De oudste stroom is de studie van de intergenerationele relaties, waarbij de
uitwisseling van zorg één van de manieren is waarop de relaties tussen de
generaties worden verdicht (zie § 1.2.1).
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Een volgende invalshoek is deze van de verhouding tussen mantelzorg en
formele zorg. De vraag of en in welke mate de expansie van de beroepsma-
tige zorg leidt tot een verdringing van de mantelzorg staat centraal. En, re-
cent, de vraag in welke mate een terugtreden van de financiering van be-
roepsmatige zorg leidt tot het (opnieuw) intensifiëren van de zorg verleend
door huisgenoten, familieleden, vrienden, buren en kennissen. Beide voor-
gaande benaderingen werden hoofdzakelijk ontwikkeld in het onderzoek
naar ouderen. Of ouderen in de toekomst zullen kunnen en willen rekenen
op hun kinderen voor opvang en zorg, is uiteraard een vraagstuk dat van
bijzonder belang is in het licht van de vergrijzing en de dubbele vergrijzing.
De mantelzorg wordt dus bekeken vanuit het standpunt van de zorgbehoe-
vende persoon (zie § 1.2.2).

De derde benadering vertrekt uitdrukkelijk van de mantelzorger. Ze sluit
aan bij de studie van de implicaties van de activeringspolitiek voor het op-
nemen van mantelzorg, en daardoor bij de vraag naar de balans tussen zorg-
noden en zorgaanbod. Centrale vraag is of en in welke mate en onder welke
omstandigheden personen de mogelijkheid hebben of bereid zijn om man-
telzorg te verlenen. Deze benadering sluit aan bij de meer generieke studie
van het ‘sociaal kapitaal’ (zie § 1.2.3). Het CBGS-dubbelonderzoek
“(Mantel)zorg in Vlaanderen” werd uitdrukkelijk opgezet in dit derde per-
spectief.

1.2.1. De studie van de intergenerationele relaties

Sinds, in het begin van de jaren vijftig, de stelling werd gelanceerd dat de
familiale relaties in westerse samenlevingen stelselmatig afbrokkelen, is er
reeds veel tegenwerk geleverd. Steevast bleek uit het empirische onderzoek
dat in elk geval de verticale relaties tussen de generaties, zeer intensief blij-
ven (Bengston, 2001; Hareven, 1995). Het was alsof men eerst een pro-
bleem had gecreëerd, om het nadien empirisch te ontkrachten. De meeste
Westerse landen bleven onderzoek financieren naar de intergenerationele
relaties; ook het internationaal vergelijkende onderzoek kwam op gang1.

                                                
1 Dit veelal op basis van het baanbrekend werk van Attias-Donfut (1995). Een voorbeeld

is het OASIS project (Old Age and Autonomy: The Role of Service Systems and Inter-
generational Family Solidarity), gefinancierd in het kader van het vijfde onderzoekspro-
gramma van de EU (http://oasis.haifa.ac.il ).
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Deze investering loont. Tijdens het laatste decennium zien nieuwe inzichten
het daglicht waaruit blijkt dat de cumulatie van onderzoek leidt tot meer
nuances in het oordeel. Zo is er het onderscheid tussen de aanwezigheid in
een familie van verwanten en hun beschikbaarheid voor mantelzorg. De
aanwezigheid van kinderen en kleinkinderen is in theorie geen garantie dat
er ook feitelijke hulp wordt geboden. Feitelijke hulp speelt zich af in de
context van min of meer intense contacten en van opvattingen over wie
welke hulp hoort te geven of te krijgen.

Dit neemt niet weg dat de demografische analyse van de intergenerationele
relaties in deze onderzoeksstroom bijzonder belangrijk blijft. Op het vlak
van de internationale vergelijking van de patronen van co-residentie bij-
voorbeeld werkt een European Science Fundation-netwerk onder leiding
van Grundy (Family Support for older people (FAMSUP)). Doel is onder
meer om de impact van sociaal- demografische ontwikkelingen (echtschei-
ding, gemiddelde leeftijd bij geboorte, gezinsgrootte, tewerkstelling van de
vrouw) op de co-residentie te onderzoeken2. Bovendien wordt de leefsituatie
van alleenwonende ouderen onderzocht. Het CBGS is lid van het ESF-
netwerk. De bijdrage van het Centrum is hoofdzakelijk geënt op het werk
van Lodewijckx (Lodewijckx & Jacobs, 2002). Door een analyse van de
aanwezige informatie in het rijksregister wordt de samenstelling van de
huishoudens van ouderen gevolgd over de tijd. Opmerkelijk is bijvoorbeeld
dat in de periode van 1990 tot 2000 circa 10% minder oudste ouderen (90+)
in het huishouden van hun kind woont (Lodewijckx & Jacobs, 2002).

Naast demografische studies die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op populatie-
bestanden (volkstellingen, register van de bevolking), zijn er tal van surveys
die niet uitsluitend inzoomen op de grootte van de familiale netwerken,
maar vooral informatie inwinnen over de frequentie en inhoud van de con-
tacten. Recent worden deze surveys ook als panel opgezet, waarbij de evo-
lutie van het netwerk en zijn processen over de tijd kan worden gevolgd bij
dezelfde steekproef. Een voorbeeld is de longitudinale ouderensurvey in
Amsterdam (het LASA-project) (Broese van Groenou & van Tilburg, 2003).

De contacten tussen de leden van de uitgebreide familienetwerken (tantes en
nonkels, neven en nichten) zijn verminderd tijdens de laatste twintig jaar; dit
geldt ook voor de relaties tussen ouders en kinderen. Tegelijkertijd blijven
deze verticale relaties, ook wanneer ouders en kinderen niet meer bij elkaar
wonen, intensief. Uit het LOVO-onderzoek blijkt, bijvoorbeeld, dat in 2001,

                                                
2 Meer info op http://www.lshtm.ac.uk/famsup
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81% van de personen van 65 jaar en ouder een dagelijks of wekelijks con-
tact hebben met hun (schoon)kinderen (Vanderleyden & Audenaert, 2004).

Tegen de achtergrond van de intensieve relaties tussen de generaties door-
heen de levensloop, krijgt de mantelzorg een plaats als één van de vormen
van de aanhoudende uitwisseling van wederzijdse hulp. Volgens de norm
van de uitgestelde reciprociteit is er geen strikte afweging tussen dat wat
men geeft en wat men krijgt, maar wordt er hiertussen wel een evenredig-
heid verwacht. Via dit mechanisme wordt een reserve opgebouwd van inter-
generationele hulp die zeer vergaand en ingrijpend kan zijn (Jacobs, 1984).
Deze reserve kan worden omschreven als ‘zorgplicht’.

Naast de norm van de reciprociteit geldt er binnen intergenerationele relaties
de norm van de solidariteit. Deze norm schrijft voor dat individuen hun
dichte familieleden alle hulp moeten geven die ze nodig hebben zonder ‘re-
turn on investment’ te verwachten (George, 1986). Beide normen zijn in
zekere zin conflicterend en kunnen leiden tot intergenerationele ambivalen-
tie. Ambivalentie is een relatief nieuw begrip in de studie van de intergene-
rationele relaties en duidt op de tegenstrijdigheden die men ervaart in intie-
me relaties (Bengston e.a., 2002; Connidis & McMullin, 2002;
Jacobs, 2003; Lüscher & Pillemer, 1998).

De zorgplicht is vandaag nog steeds werkzaam, hoewel ze kan leiden tot
verschillende gradaties in het opnemen van hulp. Deze gradaties hangen
samen met karakteristieken waarvan de proporties ook wijzigen, zoals het
aandeel van hoger geschoolden en van personen met een ervaring van echt-
scheiding (Murphy & Grundy, 2003). In de EU zouden bijvoorbeeld de jon-
gere generaties minder bereid gevonden worden om zorg op te nemen ten
aanzien van ouderen (Berger-Schmitt, 2003).

Zeker wanneer de betrokkenen niet samenwonen, zijn er grenzen aan het
effectief opnemen van zorg. Er is bijvoorbeeld de notie van billijkheid,
waarmee wordt uitgedrukt dat de eigen gezinsleden niet mogen lijden onder
de situatie enerzijds en anderzijds, dat de hulp toch enigszins in verhouding
moet staan met de kwaliteit van de relaties in het verleden. Tussen de ge-
zinsleden kan de ban van de zorgplicht pas verbroken worden wanneer een
derde (bijv. een huisarts) interfereert.
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Een ander aspect van de grenzen aan de solidariteit tussen de generaties
wordt omschreven als het probleem van de meervoudige rolverwachtingen
ten aanzien van personen in de middenleeftijd. In dit verband wordt onder-
zocht in welke mate de zorg voor een nog steeds inwonende dochter of zoon
en/of de opvang van kleinkinderen gevolgen heeft voor de zorg verleend aan
zorgbehoevende ouder(s). De trend is hier dat deze concurrerende zorg geen
rol speelt bij het al dan niet opnemen van zorg voor een ouder, wel in de
intensiteit van deze zorg (Agree e.a., 2003). En dit niettegenstaande de vast-
stelling dat investeringen in de oudere generatie meer stress veroorzaken en
moeilijker liggen dan investeringen in de jongere generatie (Kroeger, 2003).

1.2.2. De studie van de verhouding tussen formele zorg en mantelzorg

Een van de centrale themata bij de studie van de mantelzorg betreft de vraag
naar verdringing of ‘substitutie’. In welke mate leidt de verdere uitbouw van
de formele zorg tot een terugtreden van de ‘spontane’ mantelzorg?

Van een ongenuanceerde visie waarbij werd aangenomen dat beide zorg-
vormen in concurrentie staan met elkaar en waarbij de oplossing van het
probleem enkel werd gezien als de keuze tussen ondersteuning van de ene
of de andere zorgvorm, werd er overgestapt naar een geïntegreerde visie.
Hoofdstelling is dat, zeker in het geval van zware zorgbehoevendheid, de
ene zorgvorm niet zonder de andere kan en er dus geen sprake is van sub-
stitutie, eerder van wederzijdse versterking (Herlofson & Daatland, 2003;
Kunemund & Rein, 1999). Voornoemde auteurs vestigen er de aandacht op
dat deze thesis weliswaar theoretisch plausibel, maar empirisch nog niet
eenduidig bevestigd is. Zo maakt de aanwezigheid van efficiënte mantelzorg
het in theorie mogelijk om een langere periode thuis verzorgd te worden,
indien gecombineerd met gerichte professionele thuiszorg. En omgekeerd:
goed gekozen beroepsmatige ondersteuning, bijv. in de vorm van kortver-
blijf van de zorgbehoevende in een residentiële voorziening, geeft respijt
aan de mantelzorger waardoor de mantelzorg langer kan duren. Deze stel-
ling installeert een visie van partnerschap, die op haar beurt aanleiding heeft
gegeven tot de gedachte van netwerking. De nuance zit erin dat noch de
formele zorg, noch de mantelzorg als monolithische gehelen worden be-
schouwd. Het veranderen van de overheidssteun aan residentiële zorg heeft
een andere betekenis voor de mantelzorg dan het veranderen van de over-
heidssteun aan de professionele thuiszorg. Zo is het inderdaad best mogelijk
dat, bij gebrek aan transmurale zorgvormen, een stimulerend beleid ten aan-
zien van residentiële voorzieningen leidt tot een vermindering van de man-
telzorg via inwonen. Bijvoorbeeld werd in Groot-Brittannië aangetoond dat
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tijdens de periode 1985-1995, de mate van intensieve intergenerationele
zorg is gedaald. De auteur vermoedt dat de toename in residentiële bedden
hieraan ten grondslag ligt (Pickard, 2003).

De thematiek van de verhouding tussen de formele zorg en de mantelzorg
werd eerst geproblematiseerd vanuit de vrees dat een verdere professionali-
sering de mantelzorg zou verdringen en daarmee op termijn de zorg onbe-
taalbaar zou maken. Later was er de vrees dat het terugschroeven van de
overheidszorg zou leiden tot een zorgdeficit, omdat werd vermoed dat
mantelzorg niet opgenomen zou worden zonder ondersteuning. Recent ver-
schijnt er onderzoek vanuit Zweden waarin dit vermoeden evenwel wordt
ontkracht: als de overheid het aanbod aan professionele thuiszorg terug-
schroeft, dan neemt meteen het aandeel aan mantelzorg weer toe
(Johansson e.a., 2003). Uiteraard moet hierbij worden nagegaan wat de ge-
volgen zijn van dergelijke ontwikkeling, bijv. voor de genderverdeling van
de zorg. Het blijkt immers dat Zweden vooral de steun aan het uitvoeren van
huishoudelijke taken heeft verminderd en in veel mindere mate de steun aan
persoonsverzorging.

Er is eveneens een volstrekt ander perspectief in opgang. Formele zorg en
mantelzorg worden met name steeds minder als aan elkaar tegengesteld be-
schouwd. Er zijn pleidooien om de mantelzorg beter te omkaderen, bijv. met
een toelage of loon, met een onkostenvergoeding, met sociale zekerheids-
rechten, via een zorgenplan,… Zo ontstaat er een tussenveld met verschil-
lende gradaties van ‘gratuit’ of van ‘beroepsmatig’. Op dit tussenveld ent
zich een nieuwe onderzoekslijn die de diverse beleidsinitiatieven onder de
loep neemt (Pijl, 2003; Tjadens & Pijl, 2000).

1.2.3. De studie van ‘sociale cohesie’

De vraag hoe het staat met het aanbod aan mantelzorg is uitdrukkelijk aan-
wezig in traktaten over sociale cohesie. Binnen de veelheid aan definities
van dit begrip zijn er steeds twee hoofddimensies te onderscheiden (Berger-
Schmitt, 2000). Vooreerst is er de mate waarin een samenleving bevol-
kingsgroepen of individuen met bepaalde karakteristieken uitsluit uit haar
functioneren. Een samenleving die diversiteit op een constructieve wijze
integreert, vertoont cohesie. In tweede instantie is er de dimensie van sociaal
kapitaal. Volgens deze dimensie heeft een samenleving cohesie wanneer de
leden sterke banden met elkaar smeden, via intensieve interactie. Beide be-
tekenissen liggen niet in elkaars verlengde. Een samenleving kan een hoge
cohesie bereiken in termen van intensieve uitwisseling van contacten tussen
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de burgers en gemeenschappelijk gedeelde waarden, ten koste van de inte-
gratie van bevolkingsgroepen. Een samenleving kan immers samengesteld
zijn uit verschillende sterk samenhangende subpopulaties, waarbij de leden
in zeer sterke mate op elkaar kunnen terugvallen en tegelijkertijd kunnen
deze subpopulaties weinig geïntegreerd zijn in het geheel. Een hoge mate
van sociaal kapitaal kan dus samengaan met een versnippering van de sa-
menleving.

Het is treffend dat er in een samenleving die via het individualiseringsproces
steeds meer verzakelijkt, een tegenbeweging op gang komt die de aandacht
vestigt op de meerwaarde van hechte sociale relaties voor de samenleving
én voor de individuen. De ambitie is daarbij niet zozeer om terug te keren
naar de traditionele samenleving, gekenmerkt door strenge sociale controle
en door de kracht van statusverschillen. De ambitie is veeleer om een té
sterke terugval op het eigen gezin tegen te gaan en om mensen aan te moe-
digen zich te engageren in tal van sociale netwerken, eventueel aangepast
aan de levensfase. In de achtergrond spelen daarbij ook overwegingen zoals
het opnemen van verantwoordelijkheid voor de leefsituatie en de levens-
kwaliteit van anderen, zonder de problematiek door te verwijzen naar ‘de
overheid’. De mate waarin burgers zorg opnemen voor elkaar, zegt iets over
het sociale kapitaal in deze samenleving. De mate waarin een overheid de
mantelzorg in de samenleving ondersteunt via haar zorgbeleid, zegt iets over
de mate waarin het gedachtegoed rond ‘sociaal kapitaal’ een weg heeft ge-
vonden in het beleid.

Het begrip ‘sociale cohesie’, en het begrip ‘sociaal kapitaal’ als één van de
aspecten van deze cohesie, vervult een motorfunctie in de ontwikkeling van
sociale indicatoren, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Zo is er
het project dat wordt uitgewerkt aan het ‘Centre for Survey Research and
Methodology (Zentrum für Umfagen, Methoden und Analysen, Mannheim)’
onder de titel ‘European System of Social Indicators (EUSI)’. De steun bin-
nen sociale netwerken is één van de indicatoren die werden weerhouden.
Dergelijke indicatoren-oefeningen leiden ertoe dat de relevante informatie
wordt opgevraagd via tal van Europese onderzoeksinstrumenten (zie § 7.2).
Wel is het zo dat, zeker op het niveau van Europa beduidend meer aandacht
wordt besteed aan het uitsluitingaspect dan aan het aspect sociale cohesie.
Zo werd in december 2001, op de EU-top in Lissabon, overeenstemming
bereikt rond de indicatoren van sociale uitsluiting die in de landen van de
EU en via de ‘Open Method of Policy Coordination’ worden verzameld en
besproken.
De invalshoek van de sociale cohesie werd eveneens gepromoot via het
openstellen van het EU-Vijfde Kaderprogramma voor wetenschappelijk
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onderzoek naar mantelzorg. In de weerhouden projecten ligt de nadruk op
het onderzoek van de omstandigheden waarin mantelzorg al dan niet wordt
opgenomen. Specifieke probleemstellingen worden vanuit een internationaal
vergelijkend perspectief uitgewerkt. Een recent voorbeeld is het
SOCCARE project, een kwalitatief onderzoek naar zorgarrangementen in
vijf landen (Finland, Frankrijk, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk)
(Kroeger, 2003). De onderzoekers bestuderen de zorgarrangementen in ver-
schillende gezinstypes (eenoudergezinnen, twee carrière gezinnen, immi-
granten gezinnen en sandwich gezinnen).

Mantelzorg heeft dus te maken met de sociale kapitaal dimensie, ook de
‘lijm’ van een samenleving genoemd. Het wetenschappelijk onderzoek van
de mantelzorg, vanuit dit perspectief staat nog in de beginfase. Mede via de
bovengenoemde EU-initiatieven komt weliswaar het proces van ‘monito-
ring’ op gang. De analyse van de omstandigheden waarin zorg wordt opge-
nomen is het best uitgewerkt in het kader van de arbeid-zorg problematiek,
met name in het onderzoek naar meervoudige rolverwachtingen. Dit neemt
niet weg dat tal van andere aspecten aan de orde werden gebracht (bijv. Van
Audenhove e.a., 2000).

Van het opvolgen van het aandeel mantelzorgers in de bevolking en de stu-
die van de determinanten is het slechts één stap naar de studie van de leef-
situatie en de levenskwaliteit van deze zorgverleners (bijv. Dedry, 2001).
Dit onderzoek werd vooral aangemoedigd door de ontwikkeling van speci-
fieke ondersteunende beleidsmaatregelen (Pijl, 2003). Het dubbelonderzoek
“(Mantel)zorg in Vlaanderen” sluit aan bij deze onderzoekstraditie en neemt
het perspectief van de mantelzorger als uitgangspunt. Deze onderzoeks-
stroom omvat impliciet de vraag naar de doelmatigheid van de specifieke
ondersteunende beleidsmaatregelen. Een behoorlijk ingevuld wettelijk kader
garandeert niet noodzakelijk dat de beoogde doelstellingen op het veld wor-
den bereikt. Soms mangelt het aan de praktische uitvoering, bijvoorbeeld
aan de invulling van de vooropgestelde programmatie of aan de versprei-
ding van de goede initiatieven over het hele grondgebied (Breda, 2003; Pa-
colet & Hedebouw, 2003). Systematisch impactonderzoek van het beleid is
een volgende noodzakelijke stap, waarbij zeker in het Verenigd Koninkrijk
uitstekende voorbeelden voorhanden zijn (Arksey, 2002).
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1.3. Beleidscontext van de mantelzorg in Vlaanderen

De laatste decennia is er in Vlaanderen en de meeste Europese landen een
toenemende aandacht voor mantelzorg te bemerken, zowel vanuit theoreti-
sche hoek als vanuit het beleid. Dit is vooral het gevolg van de verschuiving
die in de jaren ‘70 op gang is gekomen van institutionele zorg naar thuis-
zorg. De tendens die hier aan de basis ligt is de zogenaamde vermaatschap-
pelijking van de zorg. De vermaatschappelijking betekent dat de zorg zich
meer afspeelt binnen de maatschappij en dit gaat o.a. gepaard met meer
aandacht voor sociale integratie en de maatschappelijke aspecten van de
problematiek. Een concrete implicatie is de vervanging van intramurale zorg
door maatschappelijk geïntegreerde voorzieningen voor opvang, zorg en
behandeling (Van Audenhove e.a., 2000). Ook het stimuleren van thuiszorg
is een uiting hiervan. De keuze voor thuiszorg is niet alleen ingegeven door
de behoeften en verlangens van de zich emanciperende en individualiseren-
de zorgvrager, maar ook door budgettaire redenen
(Vollenga e.a., 2001). Thuiszorg wordt verondersteld goedkoper te zijn dan
(permanente) residentiële opvang en met de toenemende vergrijzing in het
verschiet kan dit gelden als een belangrijk argument.

In de Vlaamse ouderenzorg betekende het bejaardendecreet van 1985 een
accentverschuiving (Lammertyn & Van Bavel, 1996). Vanaf dan situeerde
de dienstverlening voor minder zorgbehoevende ouderen zich in de thuis-
zorg i.p.v. in de residentiële zorg. Met de erkenning, subsidiëring en plan-
ning van onder meer dienstencentra, serviceflats en dagverzorgingscentra
werd bovendien een schakel gelegd tussen thuiszorg en residentiële opvang-
vormen. Het Thuiszorgdecreet (B.S.5.IX.1998)3 (Vlaamse Regering, 1998)
betekende een verdere stap voorwaarts in de richting van de erkenning van
thuiszorg (Spruytte e.a., 2000). Het aanbod van thuiszorgdiensten werd ver-
sterkt via de erkenning en subsidiëring van nieuwe types van voorzieningen
en verenigingen van mantelzorgers en gebruikers. Er is dus zeker geen ge-
brek aan innovatie in de sector. Daarnaast is er ook aandacht gekomen voor
het probleem van de toegang tot de zorg. Onder meer via regionale en lokale
samenwerking wil men diverse diensten en initiatieven in de thuiszorg een
duidelijke plek bieden (Tjadens & Pijl, 2000).

Niet alleen in de ouderenzorg, maar ook in de zorg voor personen met een
handicap en de geestelijke gezondheidszorg wordt de thuiszorg steeds be-
langrijker. Het beleid van de laatste jaren ten aanzien van personen met een
handicap is gebaseerd op de inclusiegedachte, dit betekent dat men er naar

                                                
3 Gewijzigd bij: Decr. 18.V.1999 (B.S.30.IX.1999)
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streeft om mensen zoveel mogelijk als volwaardige burgers een plaats in de
samenleving in te laten nemen. Het impliceert o.a. dat mensen met een han-
dicap zoveel mogelijk in gewone samenlevingsverbanden wonen, onderwijs
volgen, werken, hun vrije tijd besteden en in de lokale samenleving hun
ondersteuning krijgen (www.vlaamswelzijnsverbond.be). In de geestelijke
gezondheidszorg is de ommezwaai er gekomen met de reconversiebesluiten
van 1990 (Spruytte e.a., 2000). Het beleid van deïnstitutionalisering verlegt
het accent van langdurige opnames in psychiatrische ziekenhuizen naar
kortere opnames met speciale aandacht voor reïntegratie en resocialisatie
van de patiënt. Ook in de algemene ziekenhuizen is de tendens dat de duur
van de opname korter wordt (Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, 2002).
Na ontslag worden veel personen thuis opgevangen door hun gezins- of fa-
milieleden.

In België bestaat er geen recht op sociale of niet-medische zorgverlening.
Elke zorgbehoevende persoon moet een eigen inkomensafhankelijke bijdra-
ge betalen voor de zorg en dat kan een zware financiële last betekenen (Tja-
dens & Kremer, 2000). De Vlaamse zorgverzekering, opgestart in 2001, is
een belangrijk initiatief om dit risico op inkomensverlies te beperken en is
tevens een uiting van het sectoroverschrijdend denken op beleidsvlak
(www.vlaamswelzijnsverbond.be). Via de Vlaamse zorgverzekering kunnen
personen met een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen die
thuis worden verzorgd, niet-medische kosten gedeeltelijk terugbetaald krij-
gen (Vlaams Zorgfonds, 2004). Ook personen die verblijven in een erkend
rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis kun-
nen een tegemoetkoming ontvangen. De financiering gebeurt door over-
heidsdotaties en verplichte persoonlijke bijdragen van alle Vlamingen vanaf
25 jaar. Voor 2004 is deze persoonlijke bijdrage gelijk aan 25 euro per jaar.
Voor een aantal specifieke categorieën van personen geldt een verminderde
bijdrage van 10 euro per jaar.

De zorgkassen staan in voor de dagelijkse werking van de zorgverzekering.
Ze worden opgericht door een ziekenfonds of een verzekeringsmaatschappij
erkend door het Vlaams Zorgfonds. Het Vlaams Zorgfonds staat in voor het
beheer van de zorgverzekering. Ze erkent, subsidieert en controleert de
zorgkassen. Ze beheert tevens de reserves die met het oog op de vergrijzing
aangelegd worden.

Bij de opstart van de zorgverzekering in 2001 kwam de mantelzorger uit-
drukkelijk in beeld. Opdat een zorgbehoevende persoon zou kunnen genie-
ten van een tegemoetkoming voor mantelzorg diende de mantelzorger, bij
het indienen van de aanvraag, geregistreerd te worden bij de zorgkas van
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zijn zorgbehoevende. De mantelzorger wordt in het decreet van 30 maart
1999 (B.S.28.V.1999)4 houdende de organisatie van de zorgverzekering
gedefinieerd als ‘een meerderjarige natuurlijke persoon die niet-
beroepsmatig niet-medische hulp- en dienstverlening verstrekt’. Bij de regi-
stratie diende een beperkt activiteitenplan te worden ingevuld. De mantel-
zorger moest minstens drie dagen per week hulp bieden. De zorgbehoeven-
de persoon kon verschillende mantelzorgers hebben en een mantelzorger
kon voor verschillende personen tegelijk zorgen. Ingeval van eventuele
stopzetting van de mantelzorg moest dit onmiddellijk gemeld worden aan de
zorgkas. De uitbetaling van de mantelzorg gebeurde maandelijks via een
overschrijving aan de zorgbehoevende, vanaf de derde maand die volgt op
de datum van de aanvraag.

De eerste ‘versie’ van de Vlaamse zorgverzekering was een belangrijke stap
voorwaarts voor de erkenning van de mantelzorger. Op 1 januari 2003 wer-
den echter een aantal veranderingen doorgevoerd met nadelige gevolgen
voor de mantelzorgers en de personen die thuis verzorgd worden. De man-
telzorger hoeft vanaf dan niet meer geregistreerd te worden en is dus niet
meer gekend. De drie bestaande systemen in de thuiszorg waaruit men een
keuze diende te maken —professionele thuiszorg, mantelzorg of cumul van
voorgaande— worden vervangen door één forfaitair bedrag van 90 euro per
maand dat vrij kan worden besteed aan mantelzorg en/of professionele
thuiszorg. Voor personen die een beroep deden op een combinatie van
mantelzorg en professionele thuiszorg betekent dit een financiële achteruit-
gang: hun tegemoetkoming daalt van 125 euro naar 90 euro per maand. Be-
woners van een residentiële voorziening krijgen wel een tegemoetkoming
van 125 euro per maand en moeten vanaf 2004 ook niet meer voldoen aan
eisen i.v.m. de graad van zorgbehoevendheid.

Deze veranderingen hebben tot veel ongenoegen geleid bij mantel- en thuis-
verzorgers (Platform in de Thuiszorg, 2003). De Werkgroep Thuisverzor-
gers schaarde een aantal patiëntenverenigingen en ziekenfondsen achter haar
standpunt en verenigde deze in het ‘Platform in de Thuiszorg’. Volgens dit
Platform mag de plaats waar men verzorgd wordt niet de grootte van de
tegemoetkoming bepalen. Ook pleiten zij voor het terug in beeld brengen

                                                
4 Gewijzigd bij:

Decr. 22 .XII. 1999 (B.S. 30 .XII.1999),inw. 1.I.2000,
Decr. 8.XII. 2000 (B.S.13.I.2001),inw.22.I.2001,
Arr. Arbitragehof 13.III.2001(B.S. 27.III.2001)
Decr.18.V.2001(B.S.28.VII.2001),inw.18.V.2001
Decr. 20.XII.2002(B.S.31.XII.2002),
Decr. 30.IV.2004(B.S.9.VI.2004),inw.1.X.2001,
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van de mantelzorger, zowel op financieel gebied als op vlak van waardering
en erkenning.

Is de zorgverzekering dan van geen enkele betekenis voor de thuiszorgpati-
ent en zijn mantelzorger? De invoering van de zorgverzekering betekent
zeker een verbetering van de financiële toegankelijkheid van thuiszorg.
Voor de mantelzorger is er echter geen garantie dat het geld ook bij hem
terecht komt, wanneer hij niet samenwoont met de zorgbehoevende. Tijdens
het eerste jaar werd nog expliciet aangegeven dat de bijdrage mede kon be-
doeld zijn voor de betaling van de mantelzorger. Sinds het onderscheid tus-
sen een tegemoetkoming voor mantelzorg en tegemoetkoming voor profes-
sionele thuiszorg is opgeheven, is dit minder vanzelfsprekend.

Ondersteuning van overheidswege voor mantelzorg is niet beperkt tot de
zorgverzekering. In verschillende provincies bestaan er tegemoetkomingen
voor patiënten en/of mantelzorgers, maar de aard ervan en de voorwaarden
om er recht op te hebben verschillen nogal. Ook in een aantal gemeenten en
OCMW's worden mantelzorgtoelagen toegekend aan mensen die een fami-
lielid thuis verzorgen. Dit bedrag kan variëren van 50 euro per jaar tot 25 à
75 euro per maand. In het algemeen is de administratieve last verbonden aan
de tegemoetkomingen vrij zwaar. Sedert de opstart van de zorgverzekering
hebben verschillende gemeenten deze premies bovendien afgeschaft (ACW,
2004). Er bestaan ook een aantal landelijke en Vlaamse maatregelen die een
financiële ondersteuning van de mantelzorger kunnen betekenen (Jacobs
e.a., 2004). In het ouderenbeleid werd in België in 1989 de bijdrage voor
hulp aan derden geïnstalleerd. Dit is een maatregel die bestemd is voor de
zorgvrager, die daarmee zorg kan inkopen. Het betreft hier een inkomens-
getoetste maatregel, die dus slechts geldt voor een kleine groep van ouderen
(Dooghe, 1994). Het Persoonlijk Assistentie Budget in het gehandicapten-
beleid, opgestart in 2001, is een budget dat ter beschikking wordt gesteld
van de zorgbehoevende om de nodige assistentietijd in te kopen. Deze zorg-
verlener mag een mantelzorger zijn. Ook de financiële vergoeding in het
kader van tijdskredieten kan een ondersteuning zijn van de mantelzorger
wanneer het krediet wordt opgenomen voor het verlenen van zorg (Jacobs
e.a., 2004).

Hoewel betaling van mantelzorg binnen het overheidsbeleid een relatief
recent fenomeen is, is er toch reeds een relatief grote verscheidenheid aan
formules in het publieke domein aanwezig. Er schuilt echter geen coherente
visie achter de introductie van deze betalingen (Jacobs e.a., 2004).
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Het mantelzorgbeleid in Vlaanderen kent nog een aantal zwakke plekken. In
de eerste plaats wordt de aanwezigheid van mantelzorg vooral gebruikt als
motief om minder professionele hulp in te zetten (Tjadens & Kremer, 2000).
Volgens het voorstel van decreet houdende de erkenning en de subsidiëring
van verenigingen en voorzieningen in de thuiszorg (Vlaamse Regering,
1997) wordt Gezins- en Bejaardenhulp enkel geboden als (…) blijkt dat de
draagkracht van de gebruiker of zijn omgeving (…) niet voldoende is om de
lasten (…) te dragen.
In het uiteindelijke decreet (Vlaamse regering, 1998) wordt dit iets zachter
geformuleerd: de georganiseerde thuiszorg dient maximaal een beroep te
doen op de zelfzorg en de zelfredzaamheid van de gebruiker en zijn mantel-
zorger, rekening houdend met de draagkracht van de gebruiker en/of zijn
mantelzorgers. De boodschap blijft echter dezelfde: de dienstverlening is in
principe aanvullend op de mantelzorg.

Een ander probleem wordt gecreëerd door de verdeling van de bevoegdhe-
den over de verschillende niveaus. De gezondheidszorg wordt gefinancierd
door het federaal niveau; thuiszorg en ouderenzorg (sociale dienstverlening)
worden door de gemeenschappen geregeld. Deze fragmentatie maakt dat een
samenhangend mantelzorgbeleid zeer moeilijk is.

Een mantelzorgbeleid is bovendien nog iets anders dan een thuiszorgbeleid
(Tjadens & Kremer, 2000). Een beleid dat expliciet gericht is op thuiszorg
en hierbij rekent op de hulp van mantelzorgers kan spanningen veroorzaken
doordat het botst met de belangen van de mantelzorger die meer keuzevrij-
heid en onafhankelijkheid wil (Vollenga e.a., 2001). Deze spanning kan
versterkt worden door de activeringspolitiek waardoor mensen op beroeps-
actieve leeftijd steeds meer verplicht worden om betaald werk te verrichten.

Aangezien men de arbeid buitenshuis in bepaalde gevallen moet verminde-
ren of stopzetten om mantelzorg te kunnen verlenen is dit een situatie die
kan leiden tot inkomensverlies. Het verlenen van zorg is net als het nood
hebben aan zorg een nieuw sociaal risico. In deze context is de uitdaging
erover te waken dat de bronnen van de informele zorg niet opdrogen. On-
dersteunende maatregelen zullen in de toekomst alsmaar belangrijker wor-
den om het zorgpotentieel in de bevolking te behouden en de draagkracht
van de mantelzorger te versterken. Hoe groter de verscheidenheid in for-
mules, des te groter is de verscheidenheid aan zorgsituaties die ze kunnen
omvatten (Jacobs e.a., 2004).

1.4. Opbouw document
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Dit werkdocument is opgebouwd uit 12 hoofdstukken, waarvan sommige
een cluster vormen. De eerstvolgende 3 hoofdstukken (hoofdstuk 2 tot 4)
behandelen het kader en de opzet van de postenquêtes. Het tweede hoofd-
stuk situeert mantelzorg in de context van de veranderende zorgvraag en het
zorgaanbod en lijst een aantal vragen op waar het dubbelonderzoek een
antwoord op wil bieden. Het onderzoeksinstrument en de onderzoeksmetho-
de zijn het onderwerp van het derde hoofdstuk. Hoofdstuk 4 behandelt de
onderzoekspopulatie, de respons en de kwaliteit van de databanken.

Vervolgens komen de conceptualisering en operationalisering van de be-
grippen ‘zorg’ en ‘mantelzorg’ aan bod. Hoofdstuk 5 kadert deze begrippen
in een theoretisch raamwerk. In hoofdstuk 6 wordt het theoretische zorgbe-
grip geoperationaliseerd en wordt een CBGS_norm geconstrueerd voor het
bepalen of iemand al dan niet een intensieve mantelzorger is.

Een derde onderdeel behandelt het zorgpotentieel of het beschikbaar vermo-
gen aan mantelzorgers in Vlaanderen. In hoofdstuk 7 wordt aan de hand van
de CBGS_norm nagegaan hoeveel mantelzorgers er momenteel zijn in
Vlaanderen, naar leeftijd en geslacht. Deze gegevens worden vergeleken
met de resultaten van andere Belgische en buitenlandse studies. Hoofdstuk 8
geeft eerst een ruwe schatting van het toekomstige aantal mantelzorgers aan
de hand van de CBGS_norm en de verwachte samenstelling van de bevol-
king. Vervolgens wordt aan de hand van de gegevens uit de bevolkingsen-
quête nagegaan welke invloed een aantal sociale, demografische en econo-
mische kenmerken uitoefenen op het verlenen van mantelzorg. Om meer
accurate voorspellingen te maken is het immers belangrijk de determinanten
te kennen van het opnemen van mantelzorg.

In een volgende deel gaan we dieper in op het mantelzorggebeuren. De pro-
fielen van de geregistreerde mantelzorger en van de zorgbehoevende per-
soon worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 10 geeft meer
inzicht in de mantelzorgsituatie: de duur van het zorgengagement, de bele-
ving van de mantelzorg, de motieven voor het opnemen van zorg,…

Het draagvlak en de knelpunten van het mantelzorgbeleid vormen het on-
derwerp van hoofdstuk 11. Hier wordt o.a. nagegaan hoe groot de bereid-
heid in de bevolking is om mantelzorg op te nemen, welke maatregelen de
bevolking efficiënt vindt als stimulans voor het opnemen van zorg en wat
het draagvlak is voor de betaling van mantelzorg en de Vlaamse zorgverze-
kering.

Het werkdocument wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste
resultaten en een aantal eerste aanbevelingen voor het beleid.
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Tenslotte past nog deze kanttekening bij het hele werkdocument. Wanneer
we het hebben over een mantelzorger wordt hiermee zowel een man als een
vrouw bedoeld. Hetzelfde geldt voor de termen respondent, huisgenoot,
echtgenoot,… Ook alle mannelijke verwijzingen (hij, zijn) duiden, tenzij
anders vermeld, op mannen én vrouwen. Enkel en alleen om de leesbaarheid
te bevorderen, werd ervoor geopteerd om telkens maar één (de mannelijke)
term weer te geven.
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2. PROBLEEMSTELLING

Benedicte De Koker, Thérèse Jacobs

De initiatiefnemers van het Zorgcongres 2003 gingen ervan uit dat er in de
eerstkomende twee decennia een kloof kan ontstaan tussen de vragen naar
en het aanbod aan zorgverlening. Mogelijke oorzaken worden gesitueerd in
enkele demografische en socio-culturele evoluties. Meer specifiek is er de
hypothese van een geringere beschikbaarheid van mantelzorg, veroorzaakt
door veranderingen in enkele sociologische kenmerken van de samenleving.
Deze hypothese is zeer wijd verspreid in de westerse samenleving en ver-
dient een nauwkeurige analyse en enige nuancering. In dit hoofdstuk be-
spreken we eerst de verschillende deelaspecten van de evoluties in zorg-
vraag en -aanbod. Op deze analyse enten we vervolgens de probleemstelling
voor de beide surveys.

2.1. Evoluties inzake zorgvraag en –aanbod

2.1.1. Zorgvraag in de lift?

In de literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de zorgbehoefte
en de zorgvraag (zie o.a. Breda & Geerts, 2004; Jacobs e.a., 2004). In alge-
mene termen kan een zorgbehoefte omschreven worden als een situatie
waarin men nood heeft aan zorg. Niet alle personen met een zorgbehoefte
formuleren ook een zorgvraag. Deze tekst gaat zowel over een toename in
de zorgbehoeften als over een toename in de omzetting ervan in concrete
zorgvragen. Als in de tekst ‘zorgvraag’ wordt gebruikt, duidt dit niet nood-
zakelijk op een expliciete vraag om zorg, maar ook op de potentiële zorg-
vraag of de zorgbehoefte.

De meest relevante factor aan de vraagzijde van de zorg is de toename van
de levensverwachting. De hogere levensverwachting heeft een groei van de
groep ouderen tot gevolg. Volgens de bevolkingsvooruitzichten van het NIS
(2000) zal het aantal 60-plussers in Vlaanderen tussen 2000 en 2030 toene-
men met ongeveer 700.000 eenheden, van 1,3 naar 2 miljoen. In dezelfde
periode zal het aantal 80-plussers aangroeien van ongeveer 200.000 naar iets
meer dan 400.000. Het proces waarbij binnen de groep 60-plussers het aan-
deel personen van 80 jaar en ouder toeneemt wordt de ‘vergrijzing binnen
de vergrijzing’ genoemd. Deze categorie van oudste ouderen vormt een be-
langrijk potentieel voor een stijgende vraag naar zorg. Uit het Leefsituatie-
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onderzoek Vlaamse Ouderen (LOVO) (Vanden Boer & Vanderleyden,
2004) komt naar voor dat het percentage thuis wonende ouderen dat zelfred-
zaam is of geen hulp nodig heeft in het dagelijkse leven, daalt van 77% in
de leeftijdscategorie 55-64 jaar, tot 69% bij de 65- tot 74-jarigen en 50% bij
de 75- tot 90-jarigen. Ook uit tabel 2.1 blijkt dat de zorgbehoefte stijgt met
de leeftijd. Vooral het aandeel dat langduriger zorg nodig heeft, stijgt vanaf
75 jaar.

Tabel 2.1 Zorgbehoefte van Vlaamse thuiswonende ouderen tussen
55 en 90 jaar (in %)

Zorgbehoefte (heeft hulp nodig) 55-64 j. 65-74 j. 75-90 j.
In het huishouden
Korte tijd
Lange tijd

8
18

11
21

14
33

Bij persoonsverzorging
Korte tijd
Lange tijd

2
7

3
11

6
25

Bron: LOVO_1, Vanden Boer (2004)

Bovenstaande gegevens hebben betrekking op een onderzoekspopulatie van
thuiswonende ouderen. Men kan dus veronderstellen dat de zelfredzaamheid
in de volledige groep oudste ouderen (inclusief degenen die verblijven in
een residentiële instelling) lager zal liggen. 5% van de vrouwen ouder dan
55 jaar woont in een collectief huishouden, bij de vrouwen ouder dan 80
jaar loopt dit aandeel op tot 22,5%. Bij de mannen ouder dan 55 jaar maakt
2% deel uit van een dergelijk huishouden, na 80-jarige leeftijd gaat het hier
om 10% (Lodewijckx & Jacobs, 2002).

Op basis van de cijfers rond de vergrijzing en de zorgnoden van de oudere
bevolking kunnen we verwachten dat de vraag naar ouderenzorg de komen-
de decennia fors zal toenemen. Ook in de populatie van personen met een
chronische of langdurige ziekte of een handicap is er een toenemende nood
aan zorg te verwachten. De vooruitgang van de medische wetenschap zorgt
immers voor een verhoging van de levensverwachting bij specifieke aan-
doeningen en voor een grotere kans op overleven bij stoornissen of letsels
die vroeger leidden tot de dood (Breda & Geerts, 2004).

De verwachte groei van de zorgnood moet echter enigszins genuanceerd
worden. Zo is het ten eerste waarschijnlijk dat de periode gedurende dewel-
ke waarin mensen gezond blijven, in de toekomst langer wordt. In dit kader
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spreekt men over de ‘compressie van de morbiditeit’. Dit is onder andere het
gevolg van een betere voeding, een gezondere levenswijze en minder zware
lichamelijk arbeid in de voorbije levensfasen (Westendorp, 2001, in: van
Doorne-Huiskes e.a., 2002). Voor Vlaanderen mag dit effect echter niet
overdreven worden. Na 2010 zal een gezondheidsverbetering de toename
van het aantal zorgbehoevende ouderen niet meer voelbaar kunnen indijken
(Breda & Geerts, 2004).

Een tweede gegeven dat de groei van de zorgnood kan temperen is de toe-
name van de zelfredzaamheid. Door de aanwezigheid van meer technologi-
sche hulpmiddelen en verbeterde medische hulp kunnen zorgbehoevende
ouderen, zieken en personen met een handicap langer voor zichzelf instaan.
Als gevolg van het hogere opleidingsniveau zal de zelfredzaamheid ook in
psychologische en sociale zin toenemen. Men weet immers meer hoe men
informatie kan inwinnen, wat men moet doen om klachten te vermijden en
hulp te krijgen (van Doorne-Huiskes e.a., 2002).

Ook de aard van de zorgvraag is aan verandering onderhevig. Volgens Raes
(2004) wordt de bevrediging van zorgnoden steeds meer als een recht gezien
waaraan steeds hogere kwaliteitseisen worden gesteld. Men wenst zorg ‘à la
tête du client’ en beschouwt steeds meer verlangens als noden waarvoor de
overheid een zorgaanbod moet voorzien. Mensen blijken steeds meer waar-
de te hechten aan (de bescherming van) hun persoonlijke levenssfeer en dat
leidt tot de individualisering van de zorgvraag en het zorgaanbod. De voor-
keur voor geïndividualiseerde thuiszorg boven collectieve zorgvoorzienin-
gen en de introductie van het Persoonlijke Assistentie Budget zijn hiervan
een illustratie.

De voorkeur voor meer autonomie en zelfbeschikking kan ook de vraag naar
professionele hulp doen toenemen. De relatie met professionele zorgverle-
ners is immers beperkt tot een (relatief) objectieve transactie (zorg versus
geld), daar waar de relatie met vrienden en familie emotioneler en veelei-
sender is (Audenaert, 2004). In het kader van het LOVO-onderzoek werd
aan 55-plussers een aantal zorgsituaties voorgelegd met de vraag naar welke
zorgverlener de voorkeur uitging. Indien men nood zou hebben aan kortdu-
rende hulp, dan verkiest de meerderheid van de ouderen louter mantelzorg
(69% bij huishoudelijke activiteiten, 51% bij de persoonlijke verzorging).
Deze percentages dalen indien men langdurig op hulp zou zijn aangewezen.
Een meerderheid zou dan professionele hulp inschakelen. Dit wijst er op dat
ouderen hun omgeving niet te zwaar willen belasten. Zowel in geval van een
korte als een lange nood aan hulp is de voorkeur voor mantelzorg groter bij
huishoudelijke dan bij persoonsverzorgende taken (Vanden Boer & Van-
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derleyden, 2004). Mensen ervaren mantelzorg bij de persoonlijke verzor-
ging, die meer intiem van aard is, als minder gewenst. De vraag is natuurlijk
in welke mate de voorkeuren voor professionele zorg dan wel mantelzorg
over de tijd zullen evolueren. Factoren die hierbij een rol spelen zijn nor-
men, preferenties, beschikbaarheid van deze zorg, toegangscriteria voor de
voorzieningen, prijs en kwaliteit van de dienstverlening (Breda & Geerts,
2004).

Ten slotte hebben ook trends in de gezondheidszorg en evoluties in voorzie-
ningen gevolgen voor de zorgnoden. De deïnstitutionalisering in de gezond-
heidszorg houdt in dat mensen zo min mogelijk worden opgenomen in in-
stituties, en zoveel mogelijk in de samenleving (thuis of in een andere
woonvoorziening) worden verzorgd. Deze trend heeft zowel te maken met
humanitaire redenen (de thuis als beste omgeving) als met besparingsrede-
nen (Lesage e.a., 2000). Verder is er de evolutie van de daling in de gemid-
delde verblijfsduur in ziekenhuizen (Raadgevend Comité voor Bio-ethiek,
2002). Dit heeft te maken met de medische vooruitgang waardoor bepaalde
ingrepen minder intensieve nazorg vereisen, maar ook met kostenbesparing.
Het gevolg van deze evoluties is dat de draaglast voor de onmiddellijke om-
geving sterk vergroot en er een grotere nood komt aan mantelzorgers en
professionele thuisverzorgers.

2.1.2. Een daling van het aanbod?

Tegenover de verwachte toename van de zorgvraag staat de verwachte da-
ling van het aanbod. De lage geboortecijfers van de laatste decennia zijn
hiervan de belangrijkste demografische oorzaak. Omdat het aantal jongeren
in de samenleving daalt, neemt de groep ouderen niet alleen in absolute
aantallen, maar ook in verhouding met jongere leeftijdscohorten toe. De
bevolkingspiramide van de Vlaamse bevolking toont met een zware top en
een smalle basis het typische beeld van een verouderde bevolking en dit
beeld wordt in de toekomst alleen maar versterkt (Administratie Planning en
Statistiek, 2003). Een veel gebruikte maat voor de veroudering is de ver-
houding van het aantal mensen in de leeftijdsgroep 60 jaar en ouder tot het
aantal jongeren tussen 0 en 19 jaar. Ter illustratie: in 2000 was deze ver-
houding in Vlaanderen 97 (97 ouderen op 100 jongeren), in 2010 zal deze
116 zijn en in 2025 155 (Nationaal Instituut voor Statistiek, 2001).

Onderzoek leert dat de nu reeds enkele decennia durende inkrimping van het
kinderaantal slechts op lange termijn (vanaf 2021) effecten zal hebben op de
samenstelling van het intergenerationele netwerk. De proportie personen
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van 80 jaar en ouder mét levende kinderen neemt op middellange termijn
toe (Jacobs & Bartiaux, 1995; Murphy & Grundy, 2003). Families gelijken
evenwel steeds meer op een trapezium dan op een piramide met een brede
basis aan kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tegenwoordig zijn ver-
wanten van meer generaties in leven en de aantallen levende verwanten per
generatie zijn ongeveer van gelijke grootte (Post e.a., 1997). Post e.a. be-
sluiten na een studie van verwantschapsnetwerken in Nederland dat toekom-
stige ouderen kleinere netwerken van verwantschaprelaties zullen hebben en
dat de afname van verwanten vooral geldt voor broers en zussen, nichtjes en
neefjes, en het minst sterk voor zonen en dochters. Hieruit kan men niet
automatisch besluiten dat toekomstige ouderen in mindere mate hulp en
steun ter beschikking zullen hebben. Het betekent wel dat de zorg in minde-
re mate kan worden gedeeld.

Uit verschillend onderzoek (Jacobs e.a., 2004; Wauterickx & Bracke, 2004)
blijkt dat mantelzorg in hoofdzaak wordt verleend door een huisgenoot
(echtgeno(o)t(e)/partner) en door kinderen. Vooral voor oudere mannen is
de partner een grote bron van hulp. In de relatie van ouders en kinderen is
de band tussen de oudere moeder en haar dochter(s) het meest zorggeladen
(Wauterickx & Bracke, 2003). Kinderloze en/of alleenstaande ouderen heb-
ben meer kans om geïsoleerd te raken dan vergelijkbare ouderen met nog
levende kinderen en/of een partner (Dykstra & Knipscheer, 1995; Waute-
rickx & Bracke, 2003).

De aanwezigheid van een uitgebreid (verwantschaps)netwerk hoeft echter
niet te betekenen dat men garantie heeft op hulp uit de eigen sociale omge-
ving. Niet alle potentiële zorgverleners zijn immers bereid of hebben de
mogelijkheid om te helpen. Sociaal-culturele evoluties kunnen leiden tot een
verdere inkrimping van het zorgaanbod.

Een eerste factor is de toenemende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen —
de traditionele zorgverleners— op elke leeftijd. Volgens de concurrentiehy-
pothese is het uitoefenen van betaalde arbeid door vrouwen de grootste con-
current van de mantelzorg (van Doorne-Huiskes e.a., 2002). Vrouwen die
voltijds werken zouden weinig tijd over hebben om te zorgen voor zorgbe-
hoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren. Dit is zeker het geval
wanneer zij naast hun betaald werk de ‘normale’ zorg binnen het gezin op-
nemen. Na een literatuuroverzicht besluiten van Doorne-Huiskes e.a. (2002)
dat er een zekere tegenstelling bestaat in de bevindingen over de mogelijke
concurrentie tussen mantelzorg en betaalde arbeid. Uit hun eigen onderzoek
in Nederland blijkt dat werkende dochters inderdaad minder vaak zorg ver-
lenen aan hulpbehoevende ouders dan dochters zonder betaald werk. Er
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blijkt echter geen verband te bestaan tussen de omvang van de betaalde baan
en het al of niet verlenen van mantelzorg. De omvang van de baan heeft ook
geen effect op de intensiteit van de zorgverlening aan vader of moeder. Vol-
gens deze auteurs zit het probleem er niet in dat mantelzorg en betaald werk
elkaar uitsluiten maar wel in het feit dat mantelzorg in eerste instantie ‘ge-
woon’ in het leven wordt ingepast, waardoor de druk op de mantelzorger
vergroot. Mantelzorgers ‘besparen’ in eerste instantie op de eigen vrije tijd
en sociale contacten. Hierna passen ze eventueel hun arbeidssituatie aan. De
auteurs voorspellen dat de druk op de mantelzorgers steeds groter zal wor-
den aangezien er vanuit het zorgbeleid steeds meer een beroep wordt gedaan
op hen, terwijl het tewerkstellingsbeleid en het combinatiebeleid er expliciet
op gericht zijn de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen.

Ook in Vlaanderen is het verhogen van de werkzaamheidgraad een expli-
ciete beleidsdoelstelling geworden. In 2010, zo werd vastgelegd op de EU-
top conferentie van Lissabon, zou minstens 70% van de bevolking tussen 15
en 64 jaar aan het werk moeten zijn (Pact van Vilvoorde, 2001). De werk-
zaamheidsgraad van vrouwen moet minimum 60% bereiken. Ter info: in
2002 was 63,5% van de totale bevolking tussen 15 en 64 jaar en 55,2% van
de vrouwen in die leeftijdscategorie aan het werk (Administratie Planning
en Statistiek, 2003).

Men kan dus verwachten dat zowel mannen als vrouwen nog minder tijd
zullen hebben om zich aan mantelzorg te wijden en steeds meer onder tijds-
druk zullen staan. Hier tegenover staat dat steeds meer wordt gedacht in
termen van een levensloopbenadering. Dit betekent dat ermee wordt reke-
ning gehouden dat de gewenste hoge arbeidsparticipatiegraad kan worden
bereikt precies door de arbeid te spreiden over de levensloop en ruimte te
creëren voor zorg gedurende bepaalde fasen in het leven
(Palomba & Kotovska, 2003).

Een andere evolutie die invloed heeft op het aanbod van de mantelzorg is de
diversificatie van de gezinsstructuren. Fenomenen als echtscheiding, onge-
huwd samenwonen, en hertrouw komen steeds meer voor en maken de sa-
menstelling van verwantschapsnetwerken steeds complexer (Post e.a.,
1997). Veranderingen in de gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor de
mate waarin men een beroep kan doen op mantelzorg. Uit het onderzoek
van Dykstra (1997) blijkt dat gescheiden ouderen in mindere mate beschik-
ken over ondersteunende relaties met volwassen kinderen dan ouderen
waarvan het huwelijk intact is gebleven. Ook uit het onderzoek van Waute-
rickx en Bracke (2004) komt naar voor dat een echtscheiding de hulp die
men krijgt van familieleden doet verminderen. Vooral de relatie met de ou-
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ders gaat achteruit. Gescheiden vrouwen krijgen bovendien minder steun
van broers en/of zussen terwijl mannen de hulp van andere familieleden
moeten missen. Dit wordt niet gecompenseerd door een toenemende steun
van niet-verwanten.

Het grote aantal eenoudergezinnen is in eerste instantie het gevolg van een
toename van het aantal echtscheidingen. Toch zijn de gevolgen van alleen-
staand ouderschap voor het ontvangen van steun niet gelijk te schakelen aan
die van echtscheiding. Uit de literatuur blijkt dat éénoudergezinnen eenzelf-
de of wat meer hulp kennen van anderen in vergelijking met de rest van de
bevolking (voor een overzicht zie Wauterickx & Bracke, 2004).

Het ongehuwd samenwonen heeft zich tijdens het vorige decennium ook in
Vlaanderen doorgezet ten koste van de relaties die door een huwelijk beze-
geld worden (Corijn & Lodewijckx, 2004). Wautericx en Bracke (2004)
vinden in hun onderzoek dat ongehuwd samenwonenden minder geneigd
zijn om terug te vallen of kunnen terugvallen op ouderlijke steun. Samen-
wonenden rekenen vooral meer op elkaar en minder dan gehuwden op ande-
ren wanneer ze hulp nodig hebben ingeval van ziekte. Het huwelijk heeft als
belangrijke functie nog steeds de opname van de huwelijkspartners in el-
kaars familie. Het groeiend aantal echtscheidingen en de toename van het
ongehuwd samenwonen kan daarom aanleiding geven tot het verzwakken
van verwantschapsrelaties. Het is mogelijk dat veranderingen die leiden tot
het inkrimpen van familiale netwerken op termijn het belang van andere
sociale categorieën als hulpbronnen doen toenemen. Wauterickx en Bracke
(2004) gaan er echter niet van uit dat deze omwisseling vanzelfsprekend is
en vlot zal verlopen.

Niet alleen veranderingen in de gezinssamenstelling, maar ook het verder uit
elkaar wonen van de verschillende generaties bemoeilijken de mantelzorg.
Het spreekt vanzelf dat het makkelijker is om mantelzorg te verlenen wan-
neer men samenwoont met de zorgbehoevende persoon. Welnu, de aandelen
huishoudens waarin de hoogbejaarde moeder of vader samenleven met een
kind slinkt zienderogen. Waar bijv. in 1990, 12% van de verweduwde
vrouwen van 80 tot 84 jaar bij zoon of dochter inwoonden en 16% van de
groep tussen 85 en 89 jaar, was dit slechts in 7% en 9% het geval in 2000.
Ook bij de mannelijke weduwnaars kunnen we spreken van een halvering
op 10 jaar tijd (Lodewijckx & Jacobs, 2002). Maar ook als de zorgbehoe-
vende niet inwoont speelt nabijheid een grote rol. In het algemeen geldt: hoe
langer de reistijd tussen de zorgbehoevende en een familielid, hoe kleiner de
kans dat deze persoon ook als mantelzorger zal optreden (Tjadens e.a.,
2000).
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Tot hiertoe werd enkel het aanbod van de mantelzorg besproken. Er dient
ook iets te worden gezegd over het aanbod van de professionele zorg.
Pacolet e.a. (2002) voorzien geen al te grote problemen op dit vlak. Met
uitzondering van de beroepsgroep van de verzorgenden (personen die hulp
verlenen m.b.t. alle activiteiten van het dagelijkse leven (SERV, 2003)) zou
er op korte (2005) en op lange termijn (2020) een voldoende instroom zijn
in de zorgberoepen, behoudens indien de zorgvraag spectaculair zou stijgen.
De historisch hoge interesse voor zorgopleidingen en zorgberoepen zal zich
vermoedelijk voortzetten, maar het beleid moet wel alles in het werk stellen
om dit zo te houden.

Samenvattend kunnen we stellen dat de vraag naar zorg ten gevolge van een
aantal factoren, waaronder de vergrijzing de belangrijkste is, zal toenemen.
Een aantal demografische en socio-culturele evoluties leidt ertoe dat het
aanbod hiermee geen gelijke tred houdt. Meer nog: het aanbod van vooral
de mantelzorg dreigt te verminderen. Het is voorzichtig om uit te gaan van
een scenario waarbij het verwachte negatieve saldo tussen zorgnood en aan-
bod niet geruisloos wordt opgevangen. Een tekort aan regelmatige hulp van
mensen uit de eigen omgeving is in de eerste plaats problematisch omdat
mantelzorg de kwaliteit van de zorgverlening verhoogt. Wanneer spontane
hulpverleningsnetwerken aanwezig zijn, kan beter tegemoet worden geko-
men aan de noden van de zorgvrager. Mantelzorgers bieden steun op vlak-
ken die strikt genomen niet tot het takenpakket van de formele zorg behoren
en zorgen ervoor dat een aantal taken niet moet worden opgenomen door de
professionele zorg (Breda &  Geerts, 2004). In een context waarin de finan-
ciering van het zorgsysteem steeds meer als een probleem wordt aanzien, is
dit een belangrijk argument voor het stimuleren en het ondersteunen van
mantelzorg. Bovendien vervullen mantelzorgers vaak onmisbare functies in
de verbinding tussen een zorgbehoevende en dienstverlenende organisaties.
Ze treden vaak op als tussenpersoon en helpen zo ‘zorg op maat’ te realise-
ren (Dykstra, 1997).

Verschillende auteurs nuanceren de effecten van de hierboven beschreven
evoluties en menen dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Volgens De-
dry (2001) is er nog steeds een grote bereidwilligheid om mantelzorg op te
nemen. Vlamingen zorgen al generaties lang voor de mensen waarmee zij
een sociale of emotionele band hebben en zullen dit ook blijven doen.
De Boer e.a. (1994) stellen dat de eigenlijke mechanismen die maken dat
zorg wordt gegeven te vinden zijn in persoonlijke en onvoorspelbare om-
standigheden, terwijl socio-demografische factoren enkel de mogelijkheids-
voorwaarden vormen voor een voldoende aanbod van mantelzorg. Boven-
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dien zorgen niet alle socio-culturele factoren die inwerken op het aanbod
van de mantelzorg, voor een daling hierin. Door de vergrijzing komt er ook
een nieuw potentieel aan zorgverleners. Volgens Wauterickx en Bracke
(2004) dient het beeld van de hulpbehoevende en sociaal geïsoleerde oudere
dringend te worden bijgestuurd. Onderzoek toont aan dat ouderen een be-
langrijke positie in de zorg- en steunnetwerken van verwanten en niet-
verwanten innemen. Meer dan 4 op 10 van de 55-plussers uit het LOVO-
onderzoek verklaart dat ze regelmatig of af en toe hulp verlenen aan anderen
buiten het huishouden. Vaak zijn dit de dochters en de zonen, maar ook de
ouders en schoonouders (Vanderleyden &
Vanden Boer, 2004). Hulp bieden aan personen buiten het huishouden ge-
beurt eerder door de jongere ouderen (38% van de 55-64 jarige vrouwen
tegenover 7% van de vrouwen van 75 tot 90 jaar). Het verzorgen van een
huisgenoot, meestal de partner, gebeurt frequenter door de oudste ouderen.

Hoe de hierboven beschreven tendensen zich verder zullen ontwikkelen en
in welke mate ze elkaar zullen versterken of afzwakken, valt niet volledig te
voorspellen. Een nauwgezette opvolging is noodzakelijk om niet verrast te
worden door de gevolgen.

2.2. Probleemstelling

Het behoud en de versterking van de mantelzorgcapaciteit is met het oog op
de toekomst cruciaal. Daarom is het voor het beleid noodzakelijk om zicht
te krijgen op de mate waarin en de wijze waarop mantelzorg wordt verleend.
Deze informatie moet langs de ene kant toelaten om op termijn te komen tot
een precieze inschatting van de evolutie in de zorgcapaciteit van de samen-
leving. Anderzijds is inzicht nodig in de voorwaarden die gepaard gaan met
meer of minder intensieve mantelzorg: dit zijn de aangrijpingspunten voor
het zorgbeleid. De opvolging van de trends biedt op zijn beurt de mogelijk-
heid om de impact van dit beleid te meten.

Gegevens over zorgaanbod en -vraag worden veelal aangestuurd en aange-
leverd door zorgvoorzieningen en mantelzorg wordt hierbij vaak over het
hoofd gezien. Informatie over de kenmerken van het mantelzorgsysteem
zoals de gezinssituatie, de beschikbaarheid, de aard en de intensiteit van de
zorg is nochtans belangrijk om inzicht te verwerven in de evolutie van de
mantelzorg en haar verhouding met de professionele zorg (Breda & Geerts,
2004). Dergelijke informatie geeft bovendien een beeld van de ‘zorgzaam-
heid’ in Vlaanderen. Het aandeel mantelzorgers in de samenleving is een
belangrijke graadmeter van het sociaal kapitaal.
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Hierboven werd reeds gesteld dat de activeringspolitiek implicaties heeft
voor het opnemen van mantelzorg. Doelstelling 12 uit het Pact van Vilvoor-
de (2001) pleit onomwonden voor een combinatie tussen zorg en arbeid.
Deze combinatie wordt tot nu toe vooral benaderd vanuit de problematiek
van kinderopvang. We kennen het veel minder vanuit de problematiek van
de zorg voor zieke mensen, personen met een handicap, zorgbehoevende
ouderen. Vandaag is dit echter een zaak die meer en meer ook internationaal
onder de aandacht komt.

De enquête “Zorg in Vlaanderen” is specifiek opgezet om de combinatie-
problematiek arbeid – zorg bij personen op beroepsactieve leeftijd te bestu-
deren, vandaar de beperking tot mensen van 25 tot 64 jaar. De enquête gaat
na in welke mate mensen in deze leeftijdscategorie zorgtaken opnemen en
moeilijkheden ervaren bij het combineren van arbeid en zorg voor zieken,
ouderen en personen met een handicap.

Er zijn diverse mechanismen van ondersteuning van mantelzorg, maar het is
belangrijk dat er hiervoor een draagvlak bestaat bij de bevolking. Zo kan de
betaling van de mantelzorg een nuttig instrument lijken, maar als de bevol-
king deze mening niet deelt, is het best mogelijk dat dit zijn doel mist en
zelfs niet-gewenste neveneffecten heeft. Een tweede grote doelstelling van
de enquête “Zorg in Vlaanderen” is daarom na te gaan wat het draagvlak is
voor verschillende maatregelen.

Met de enquête willen we de volgende vragen beantwoorden:
• Hoeveel personen op beroepsactieve leeftijd verlenen mantelzorg en

hoe intensief is deze zorg?
• Wordt deze zorg gegeven aan gezinsleden, aan familieleden of aan

anderen en maakt het verschil uit voor de intensiteit van de zorg?
• Hangt de zorgverlening samen met de leeftijd?
• Is er een onderscheid tussen mannen en vrouwen in de mate van en in

de aard van hulpverlening?
• Heeft mantelzorg een impact op de arbeidsmarktparticipatie en geldt

dit voor allen (mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, …)?
• Hoe staat de bevolking tegenover een stel beleidsmaatregelen en

maakt het verschil uit of men ervaring heeft met mantelzorg of niet?

De eerder algemene informatie uit de enquête onder de burgers wordt aan-
gevuld met gegevens uit de enquête “Mantelzorg in Vlaanderen” bij geregi-
streerde mantelzorgers. Deze enquête laat toe dieper in te gaan op het profiel
van de geregistreerde mantelzorgers, de problemen die zij ervaren bij het
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opnemen van de zorg en de ondersteuning die zij wensen te ontvangen.
Dergelijke gedetailleerde informatie is nuttig om de draaglast van mantel-
zorgers in te schatten en beter tegemoet te komen aan hun noden.

De onderzoeksvragen zijn:
• Hoe verschillend zijn de geregistreerde mantelzorgers van degenen die

we als mantelzorger hebben geïdentificeerd in de enquête onder de
burgers?

• In welke mate worden de vaststellingen uit de analyse van de enquête
onder de burgers met betrekking tot de omstandigheden waarin zorg
wordt verleend, bevestigd of ontkracht?

• In welke mate voelen geregistreerde mantelzorgers zich gewaardeerd
door de zorgbehoevende?

• Hoe liggen de relaties met de zorgbehoevende en met de beroeps-
krachten in de thuiszorg?

• Welke problemen ondervinden geregistreerde mantelzorgers en wat
zijn de positieve punten die zij onderstrepen?

• Oordelen de geregistreerde mantelzorgers op dezelfde wijze over de
voorgelegde beleidsmaatregelen als de burgers?

Beide enquêtes beogen op middellange termijn een nulmeting te zijn: een
referentiepunt waardoor een vergelijking over de jaren heen mogelijk wordt.
Het voorspellen van de mate waarin in de toekomst mensen nog mantelzorg
zullen opnemen is een moeilijke opdracht. Aan de hand van deze nulmeting
kunnen we over 5 jaar of 10 jaar weten of deze zorg constant blijft, daalt of
misschien wel weer zou gaan stijgen. Aan de hand van dergelijk materiaal
kan het beleid in het domein Welzijn en Gezondheid verder wetenschappe-
lijk worden onderbouwd.
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3. ONDERZOEKSINSTRUMENT EN -METHODE

Kim Craeynest

In dit hoofdstuk motiveren we vooreerst onze keuze voor postenquêtes als
onderzoeksinstrument. We beschrijven in een tweede paragraaf de opbouw
van deze vragenlijsten en tonen aan waar de verschillen en gelijkenissen
zitten tussen beide enquêtes. In de derde paragraaf gaan we dieper in op de
methode die we hebben toegepast om de respons te maximaliseren. De laat-
ste paragraaf tenslotte beschrijft de organisatie van het veldwerk van onze
beide enquêtes.

3.1. Keuze voor een postenquête

Aangezien de periode voor het onderzoek redelijk beperkt was (december
2002 – december 2003), en de kosten zo laag mogelijk moesten worden
gehouden, was de keuze voor postenquêtes evident. Maar niet alleen de
kostprijs en de tijdsbesparing waren doorslaggevende elementen, ook de
anonimiteit, de standaardisering, de objectiviteit en het groot bereik zijn
belangrijke voordelen die mee de keuze voor een postenquête boven tijds-
en budgetintensieve interviews of focusgroepen hebben bepaald.

Het grootste nadeel van een postenquête is over het algemeen een lagere
respons, onder andere door het feit dat mensen helemaal alleen staan voor
de opdracht om de vragenlijst in te vullen en hierdoor sneller afhaken, of de
vragen minder grondig beantwoorden. Om hieraan tegemoet te komen wer-
den een aantal maatregelen genomen, zodat de respons kon worden ge-
maximaliseerd (zie § 3.3).

3.2. Opbouw van de vragenlijsten

Vooraleer tot een eerste ontwerp van een vragenlijst te komen, werd op ba-
sis van een literatuurstudie een overzicht gemaakt van alle mogelijk te ge-
bruiken vragen. Deze lijst van een honderdtal vragen werd in de vorm van
een enquêtenota ter discussie voorgelegd aan een Reflectiecommissie, die
werd samengesteld naar aanleiding van het Zorgcongres, bestaande uit een
60-tal personen (academici, zorgverleners, kabinetsmedewerkers, enz…).
Op het einde van deze enquêtenota was een prioriteitenlijst bijgevoegd,
waarop men kon aanduiden welke vraag men meer of minder prioritair



36

achtte. Hiermee werd rekening gehouden bij het opstellen van de eerste ver-
sie van de vragenlijsten.

Om de kwaliteit van de vragen te maximaliseren werden de proefenquêtes
vervolgens voorgelegd aan een divers publiek bestaande uit 30 individuen
van verschillende leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, vertrouwdheid met
het invullen van een vragenlijst, enz… Zij duidden aan welke vraag ondui-
delijk, te moeilijk geformuleerd of niet eenduidig te interpreteren was. Bij
het aanpassen van de vragenlijsten werd grondig rekening gehouden met
deze opmerkingen.

De definitieve vragenlijst voor de burgers (“Zorg in Vlaanderen”) telt twin-
tig pagina’s en omvat de volgende delen:
1. gegevens over uzelf en het huishouden
2. hulp krijgen
3. hulp verlenen
4. beleid
5. enkele slotvragen.

De rubriek ‘Gegevens over uzelf en het huishouden’ bevat vragen in ver-
band met identificatiegegevens, het opleidingsniveau, de arbeidssituatie, de
samenstelling van het huishouden en de algemene gezondheidstoestand van
de respondent.

In de rubriek ‘Hulp krijgen’ wordt dieper ingegaan op de soort hulp die de
respondent al dan niet heeft verkregen tijdens ziekte/handicap gedurende de
afgelopen vijf jaar, en op de motivaties om bepaalde hulpverleners in te
schakelen. Daarnaast wordt gepeild naar de opinie van de respondenten in-
zake enkele algemene situaties die betrekking hebben op zorgbehoevende
personen.

De rubriek ‘Hulp verlenen’ bevat hetzelfde overzicht aan verschillende
soorten hulp als de rubriek ‘Hulp krijgen’, maar hier wordt verwacht dat de
respondent aanduidt welke van deze zorgtaken hij gedurende het afgelopen
jaar zelf heeft opgenomen voor een zieke, een persoon met een handicap of
andere zorgbehoevende personen die minstens één maand nood hadden aan
hulp. Welke zorgtaken met welke frequentie voor welke personen worden
uitgevoerd, geeft een idee van de zorgpraktijken die in Vlaanderen, al dan
niet zichtbaar, bestaan. Daarnaast worden nog enkele hypothetische vragen
gesteld met betrekking tot het verlenen van zorg: welke activiteiten zou men
willen opnemen voor een zorgbehoevend familielid, welke voorwaarden
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zouden hier aan verbonden zijn... Deze rubriek wordt afgesloten met enkele
vragen over zorgvoorzieningen en het zorgberoep.

In de rubriek ‘Beleid’ wordt nagegaan hoe de respondenten denken over
beleidsmaatregelen die het zorgverlenen (zowel in het kader van een zorgbe-
roep, als in het kader van vrijwilligerswerk of mantelzorg) kunnen stimule-
ren. In 2001 startte de Vlaamse overheid de zorgverzekering op. Hoe evalu-
eren mensen dit systeem van de zorgverzekering, hoe kijken ze aan tegen de
verschillende behandeling van thuiszorg en residentiële zorg? Verder wordt
nagegaan welke prioriteit de verschillende soorten zorg verdienen bij de
verdeling van de overheidsmiddelen.

De laatste rubriek ‘Enkele slotvragen’ bevat enerzijds een vraag waarop de
respondent kan aanduiden of hij de vragenlijst al dan niet alleen heeft inge-
vuld, en anderzijds worden enkele algemene uitspraken over het onderzoek
voorgelegd.

Met het oog op de vergelijkbaarheid worden aan de geregistreerde mantel-
zorgers zoveel mogelijk dezelfde vragen voorgelegd als aan de burgers. Bij
de geregistreerde mantelzorgers kan echter dieper worden ingegaan op de
verschillende dimensies van het zorgverlenen. Zo zijn in de enquête onder
de geregistreerde mantelzorgers vragen opgenomen over het profiel van de
zorgbehoevende, de draaglast, de motivaties voor het opnemen van zorg, de
samenwerking met andere zorgpartners, de kosten van mantelzorg en de
gewenste ondersteuning.

Dit gaat dan wel ten koste van bepaalde vragen uit de enquête voor de bur-
gers. Vragen die enkel aan de burgers worden voorgelegd betreffen onder
meer de eigen zorgnood en de zorgnood bij andere leden van het huishou-
den, de bereidheid om zorg op te nemen voor een niet-inwonend familielid,
de hypothetische voorwaarden om te zorgen, de reden voor het inschakelen
van verschillende zorgpartners, en beleidsmaatregelen die het vrijwilligers-
werk of het beroep van verzorgende kunnen stimuleren.

De vragenlijst onder de geregistreerde mantelzorgers (“Mantelzorg in
Vlaanderen”) bevat eveneens twintig pagina’s, maar is enigszins anders op-
gebouwd dan de enquête onder de burgers. De rubrieken in deze vragenlijst
zijn:
1. gegevens over uzelf en het huishouden
2. hulp verlenen
3. beleving van mantelzorg
4. ondersteuning van mantelzorg
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5. kosten van mantelzorg
6. hulp krijgen
7. beleid
8. enkele slotvragen.

De rubrieken ‘Gegevens over uzelf en het huishouden’, ‘Hulp krijgen’,
‘Beleid’ en ‘Enkele slotvragen’ zijn min of meer identiek opgebouwd als in
de vragenlijst voor de burgers.

De rubriek ‘Hulp verlenen’ is veel uitgebreider in de enquête bij de geregi-
streerde mantelzorgers. Omdat mantelzorg nogal verschilt naargelang de
persoon voor wie men zorgt, worden vragen gesteld over het profiel van de
zorgbehoevende, de duur en de intensiteit van de zorgverleningsituatie,
enz… Zijn wederkerigheidsnormen geldig in zorgrelaties? Welke norm be-
paalt dat thuiszorg niet langer mogelijk is? Welke gevolgen verwachten
mensen van het zorgbehoevend worden? Dergelijke opvattingen geven een
beeld van de heersende cultuur rond zorg.

Ook de rubriek ‘Beleving van mantelzorg’ gaat dieper in op de mantelzorg-
situatie en peilt vooral naar de motivatie en de redenen om mantelzorg op te
nemen.

In de rubriek ‘Ondersteuning van mantelzorg’ wordt nagegaan hoe de man-
telzorger op dit moment ondersteund wordt, en welke ondersteuning nog
meer gewenst is.

Enkele vragen over de kostprijs van mantelzorg staan tenslotte in de rubriek
‘Kosten van de mantelzorg’.

3.3. Maximaliseren van de respons

Responsbepalende factoren bij postenquêtes zijn onder meer de onder-
zoekspopulatie, het onderwerp, de sponsor en de onderzoeker, de vooraan-
kondiging, personalisatie, de anonimiteit, de begeleidende brief, de lengte
en de lay-out van de vragenlijst, de verzendingswijze, de timing, de belo-
ning en de herinneringsbrieven (Brand & Bijmolt, 1993). In wat volgt geven
we aan op welke manier we deze factoren in ons onderzoek hebben uitge-
werkt. De onderzoekspopulatie en het onderwerp komen aan bod in hoofd-
stukken 4 en 5.
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Brand en Bijmolt (1993) bedoelen met de sponsor van een onderzoek de
persoon of de instelling voor wie het onderzoek wordt uitgevoerd. In het
onderzoek rond (mantel)zorg in Vlaanderen is de sponsor in hoofdzaak het
Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie, in tweede instantie de Vlaamse
overheid. De onderzoeker is degene die het onderzoek daadwerkelijk uit-
voert. Gewoonlijk maakt men bij sponsor en onderzoeker een onderscheid
tussen de overheid, de universiteiten en commerciële ondernemingen. Uit de
studie van bovengenoemde auteurs blijkt dat postenquêtes waarbij een uni-
versiteit als onderzoeker optreedt gewoonlijk een hogere respons realiseren.
Het profiel van het CBGS is gemengd: een overheidsinstelling met acade-
mische kenmerken (Callens & Deven, 2001). In de briefwisseling met de
respondenten en op de vragenlijsten zelf wordt iets meer nadruk gelegd op
het academisch karakter van het CBGS.

Een andere factor om de respons te maximaliseren is de vooraankondiging.
Deze techniek wordt aangewend om de respondent telefonisch of schriftelijk
voor te bereiden op de komst van een vragenlijst. Gezien de grootte van de
steekproef, de beperkte tijdsspanne en het budget, wordt in onze beide en-
quêtes geen gebruik gemaakt van dit principe.

Het doel van personalisatie is de respondent, via een individuele benade-
ring, te laten voelen dat zijn of haar antwoorden belangrijk zijn, waardoor
men meer geneigd is mee te werken aan het onderzoek. In onze postenquê-
tes wordt deze techniek toegepast door in de briefwisseling gebruik te ma-
ken van een persoonlijke aanhef (Geachte Heer Naam) en deze te laten on-
dertekenen door de algemeen directeur van het CBGS. In de introductiebrief
(cfr. infra) staat ook expliciet vermeld dat de respondent één van de perso-
nen is die toevallig getrokken is uit het Rijksregister om mee te werken aan
het onderzoek.

Algemeen wordt aangenomen dat een garantie voor anonimiteit een gunsti-
ge invloed heeft op de respons van een (post)enquête. Maar om het verstu-
ren van herinneringsbrieven adequaat te laten gebeuren, zodat de non-
respons wordt geminimaliseerd, kan bij de postenquêtes geen volledige
anonimiteit worden gegarandeerd. Naast anonimiteit bestaat echter ook het
principe van vertrouwelijkheid. Dit houdt in dat men als onderzoeker weet
wie welke vragenlijst heeft ingevuld door een bepaald codenummer op de
vragenlijst te plaatsen, maar dat op ieder moment een strikte scheiding
wordt gehouden tussen de identificatiegegevens (naam, adres) van een res-
pondent en zijn antwoorden in de vragenlijst. Dit principe van vertrouwe-
lijkheid wordt in onze beide postenquêtes wel gegarandeerd.
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In de introductiebrief wordt het eerste contact gelegd met de respondent,
deze is dus heel bepalend voor het al dan niet meewerken van een respon-
dent aan het onderzoek. Door de brief in omvang te beperken (één bladzij-
de), een professionele hoofding, een duidelijke vermelding van de gegevens
van de contactpersoon, een heldere omschrijving van het doel van het on-
derzoek, de nadruk op het belang van de antwoorden van de respondent, de
garantie van vertrouwelijkheid en een duidelijke omschrijving hoe de res-
pondent de vragenlijst ingevuld kan terugsturen, wordt getracht het onder-
zoek meteen op het juiste spoor te zetten. De postenquêtes “Zorg in Vlaan-
deren” en “Mantelzorg in Vlaanderen” hebben elk een (deels) verschillende
introductiebrief, gezien het om een andere steekproef en een (deels) ver-
schillende vragenlijst gaat.

Grote aandacht wordt ook geschonken aan de lengte en de lay-out van de
vragenlijsten, om het de respondent zo gemakkelijk en aantrekkelijk moge-
lijk te maken de vragenlijst in te vullen. Het is een kunst om met een be-
perkt aantal vragen een maximum aan informatie in te winnen, zonder af-
breuk te doen aan de helderheid en de duidelijkheid van de vragen. Het pro-
ces van een proefenquête is in dit opzicht uitermate belangrijk. Voor het
uitwerken van de lay-out wordt een beroep gedaan op een professionele
graficus.

Via het titelblad van de vragenlijsten wordt de respondent nogmaals geïn-
formeerd over de initiatiefnemer (CBGS) en de aard van het ‘product’ (vra-
genlijst, postenquête bij enerzijds personen van 25 tot 64 jaar, anderzijds bij
geregistreerde mantelzorgers van 25 tot 79 jaar).

Op de binnenzijde van de kaft van beide vragenlijsten staat kort de doelstel-
ling van het onderzoek, een extra controle om de vragenlijst door de juiste
respondent te laten invullen en de uitleg bij het beantwoorden van de vragen
(zie bijlage). Deze rubriek ‘Hoe de vragen beantwoorden?’ is cruciaal voor
de kwaliteit van de ingevulde vragenlijsten. We tonen de verschillende
soorten van antwoorden aan met een voorbeeld, met name: het cijfer omcir-
kelen dat bij de antwoordkeuze van de respondent staat, het antwoord geven
door een getal in te vullen in het hokje, of het antwoord neerschrijven op de
stippellijn. Naast deze voorbeelden wordt ook het principe van de doorver-
wijzing uitgelegd aan de respondent. Naargelang het antwoord van een res-
pondent op een bepaalde vraag, kan het zijn dat één of meerdere vragen die
hierop volgen niet van toepassing zijn op deze respondent en deze dus niet
hoeft te beantwoorden. Dit principe wordt in een postenquête zoveel als
mogelijk vermeden, maar om de vragenlijst duidelijk en overzichtelijk te
houden, is het gebruik van de doorverwijzing soms noodzakelijk. Door deze
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doorverwijzingen in een gekleurd kader en met een specifiek symbool
(handje) aan te duiden, proberen we de duidelijkheid te optimaliseren.
Tenslotte wordt de respondent gerustgesteld door de aandacht te vestigen op
het feit dat er geen goede of slechte antwoorden bestaan, maar dat enkel de
eigen mening telt, en dat alle verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk wor-
den behandeld.

Op de binnenzijde van de achterkant krijgt de respondent de mogelijkheid
om nog extra opmerkingen te geven over de vragenlijst of het onderzoek.
De respondent wordt uitdrukkelijk bedankt voor zijn medewerking en wordt
herinnerd aan de beloningscheque die hij kan ontvangen indien gewenst
(cfr. infra).

De responsratio wordt ook beïnvloed door de verzendingswijze. Dillman
(1978) en Mangione (1995) stellen voor om de verzendingen, indien de uit-
gaande post als brief wordt verstuurd, uit te voeren in het midden van de
week. Deze timing zou de hoogste respons opleveren. In België kan men de
verzendingen best in de eerste helft van de week uitvoeren, zodat de vra-
genlijsten (+ herinneringsbrieven) net vóór het weekeinde bij de respon-
denten aankomen. Dit werd eerst getest, met het gewenste resultaat. Bij de
definitieve verzendingen gebeurde het echter soms dat stapels enveloppen
bij de post bleven liggen, waardoor mensen weinig tijd hadden om de vra-
genlijst nog vóór de deadline terug te sturen.
Onderzoek naar de responsbepalende factoren bij retourpost bevestigt dat
bijsluiting van een voorgefrankeerde, reeds geadresseerde retouromslag de
respons in hoge mate gunstig beïnvloedt (Callens & Deven, 2001). In onze
postenquêtes wordt het systeem ‘port betaald door de bestemmeling’ toege-
past.

In onze postenquêtes wordt tevens de techniek van de deadline aangewend.
Hiermee trachten we te vermijden dat de respondent de vragenlijst ‘vergeet’.
De respondent krijgt telkens tussen de 9 à 12 dagen om de vragenlijst in te
vullen en terug te sturen.

Een andere responsverhogende techniek die vaak wordt toegepast is de be-
loning. In bepaalde onderzoeken krijgen de respondenten de beloning op
voorhand, dus losgekoppeld van het retourneren van de vragenlijst. Dit sys-
teem wordt vooruitbetaling genoemd. Gezien het beperkte budget van het
onderzoek werd niet geopteerd voor dit systeem. Bij de vragenlijst vinden
de respondenten een geel blad waarop ze kunnen aanduiden of ze al dan niet
een cadeaucheque wensen. Bijna 10% en 18% respectievelijk van de bur-
gers en de geregistreerde mantelzorgers geeft aan geen geschenkbon te wil-
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len en respectievelijk 25% en 23% stuurt om uiteenlopende redenen (over-
leden, Franstalig, handicap, reden onbekend…) geen vragenlijst terug (zie §
4.2). Hierdoor wordt in totaal een nodeloze kost van 17.556 euro vermeden.

Één van de belangrijkste responsverhogende factoren bij een postenquête is
de techniek van de herinneringsbrieven. Hoe vaker een respondent aan een
onderzoek wordt herinnerd, hoe groter de respons blijkt te worden. In het
onderzoek rond (mantel)zorg in Vlaanderen, wordt het verzendingsschema
gebaseerd op het werk van Mangione (1995). Dit houdt in dat er drie herin-
neringsbrieven worden verstuurd, waarbij bij de tweede herinneringszen-
ding een nieuw exemplaar van de vragenlijst wordt gevoegd. Het tijdsinter-
val tussen de verzendingen is telkens 14 dagen.

3.4. Het veldwerk

Wat het veldwerk van de beide postenquêtes betreft, wordt geopteerd voor
een organisatie in eigen beheer. Dit betekent dat het volledige veldwerk
wordt uitgevoerd door het onderzoeksteam, in samenwerking met het
CBGS-secretariaat. Dit heeft, naast een lagere kostprijs, als voordeel dat het
CBGS de kwaliteit van de resultaten maximaal kan beïnvloeden.

Tijdens het veldwerk wordt gebruik gemaakt van het administratief systeem
in Office: Access. Het speciaal voor dit onderzoek ontworpen programma
bevat voor de burgers per steekproefpersoon de volgende gegevens: identi-
ficatienummer, naam, 1ste en 2de voornaam, geslacht, adres, geboorteda-
tum, burgerlijke staat, positie van de persoon in het huishouden, datum ver-
trek enquête, datum aankomst enquête, enquêtestatus (enquête niet terug,
enquête terug, adres gewijzigd, overleden, Franstalig, andere reden), con-
trole van de vragenlijst (OK, niet OK, ingevuld door de verkeerde persoon),
al dan niet wensen van een geschenkbon en opmerkingen.

Het Access-bestand bij de geregistreerde mantelzorgers ziet er gedeeltelijk
anders uit, daar hebben we de volgende gegevens: identificatienummer,
naam, voornaam, adres, type zorgkas (Zorgkas van de Christelijke Mutuali-
teiten, Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten, Zorgkas van de Liberale
Ziekenfondsen, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Neutrale
Zorgkas Vlaanderen, Vlaamse Zorgkas, Zorgkas DKV Belgium), geboorte-
datum, datum vertrek enquête, datum aankomst enquête, enquêtestatus (vra-
genlijst terug, adres gewijzigd, overleden, Franstalig, anderstalig, handicap,
begrijpt onvoldoende, wil niet meedoen, verblijft in het buitenland, zorgbe-
hoevende meer dan 12 maanden overleden, zorgbehoevende minder dan 12
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maanden overleden, is geen mantelzorger, vragenlijst onderweg, andere
reden), controle van de vragenlijst (OK, slecht ingevuld, ingevuld door de
verkeerde persoon), al dan niet wensen van een geschenkbon en opmerkin-
gen.

Dit administratief opvolgingssysteem van het onderzoek rond (mantel)zorg
in Vlaanderen, wordt in eerste instantie opgezet met het oog op een efficiënt
verloop van de vier verzendingen per postenquête. Essentieel daarbij is een
eenduidige identificatie van de vragenlijsten die binnenkomen. Aan de res-
pondenten wordt een uniek volgnummer toegekend dat wordt toegevoegd
aan de adresgegevens van het Rijksregister. Door de drukker wordt dit
identificatienummer op een discrete wijze aangebracht op de achterkant van
de vragenlijsten. Op die manier kan elke vragenlijst zonder identificatiepro-
blemen worden gekoppeld aan precies één respondent uit de steekproeven,
en wordt vermeden dat respondenten die hun vragenlijst reeds hebben opge-
stuurd, onnodige herinneringsbrieven blijven ontvangen.

De andere functies van dit administratief systeem zijn de registratie en op-
volging van het verloop van het veldwerk, het aanmaken van gepersonali-
seerde herinneringsbrieven, het klaarmaken van adressenlijsten en etiketten
voor de briefwisseling, de registratie van de kwaliteit van de vragenlijst, de
analyse van de non-respons, enz…

Het veldwerk startte op 28 april 2003 met het verzenden van de vragenlijs-
ten naar de burgers. Op 3 juni 2003 werden de enquêtes voor de geregi-
streerde mantelzorgers voor de eerste keer verstuurd. Het veldwerk van de
twee enquêtes werd zodanig gepland dat in elke week slechts één enquête
moest worden behandeld. Op 26 juni 2003 eindigde het veldwerk van de
burgerbevraging, dat van de geregistreerde mantelzorgers op 30 juli 2003.
De definitieve afsluiting —er kwamen enkele enquêtes later dan voorzien
binnen— was 9 september 2003.
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4. STEEKPROEF EN RESPONS

Edith Lodewijckx

In dit hoofdstuk worden eerst de twee onderzoekspopulaties (burgers en
geregistreerde mantelzorgers) toegelicht en wordt de steekproeftrekking
beschreven. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de bruto en netto res-
pons en op de non-respons in de twee onderzoeken. De kwaliteit van de bei-
de enquêtes wordt geëvalueerd. Zowel de representativiteit van de enquêtes
als de kwaliteit van de gegeven antwoorden worden besproken.

4.1. De onderzoekspopulatie en de steekproeven

4.1.1. De burgers

De onderzoekspopulatie beperkt zich tot de 25- tot 64-jarige inwoners van
het Vlaams Gewest, dit zijn de personen geboren tussen 1938 en 1977. Die
leeftijdsbeperking vloeit rechtstreeks voort uit één van de onderzoeksvra-
gen, namelijk de (on)verenigbaarheid tussen beroepsarbeid en het verlenen
van mantelzorg (zie & 2.2). Bovendien worden enkel personen met Belgi-
sche nationaliteit bij het onderzoek betrokken. De uitsluiting van personen
met vreemde nationaliteit vermindert het risico op taalproblemen bij het
invullen van de vragenlijst. Bovendien wordt die keuze verantwoord door
het geringe percentage vreemdelingen geboren in de periode 1938-1977 in
het Vlaams Gewest (5%) (eigen bewerking van de rijksregistergegevens van
1/1/2003).

Het is de bedoeling gegevens te verzamelen van een 2.000-tal personen. Als
we er vanuit gaan dat de verwachte respons van de bruikbare enquêtes ten
aanzien van de verstuurde enquêtes 40% (Van Dongen e.a., 1995) tot
maximum 50% bedraagt, dan moeten er 4.000 adressen worden aangeschre-
ven.

Deze 4.000 adressen worden geleverd door het Rijksregister. Het Rijksre-
gister houdt on-line de gegevens van de gemeentelijke bevolkingsregisters
in één databank bij. De gemeentelijke administraties registreren in hun be-
volkingsregisters de persoonlijke informatie van hun inwoners inzake bur-
gerlijke staat, woonplaats, nationaliteit, samenstelling van het huishouden,
enz… De kwaliteit van de registers, m.a.w. de overeenstemming van de
gegevens met de realiteit, wordt bepaald door de mate waarin en de snelheid
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en de precisie waarmee veranderingen in de toestand worden meegedeeld en
in de registers worden opgeslagen. In de praktijk worden de gegevens in de
bevolkingsregisters met wisselende vertraging aangepast. Minimaliseren
van deze fouten kan door de steekproefoperaties vlak vóór de start van het
veldwerk uit te voeren. De steekproeftrekking op het Rijksregister gebeurt
drie weken voorafgaand aan de eerste verzending, waardoor het aantal ver-
huizingen en overlijdens maximaal wordt gereduceerd.

In samenspraak met de Administratie Planning en Statistiek van de Vlaamse
Gemeenschap wordt de steekproef proportioneel gestratificeerd naar:
1. provincie (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant,

West-Vlaanderen)
2. verstedelijkingsgraad van de gemeente (groot: >= 50.000 inwoners,

middelgroot: 20.000 – 49.999 inwoners, klein: <20.000 inwoners)
3. geslacht
4. geboortejaar (geboren in 1938-1947, 1948-1957, 1958-1967 en 1968-

1977; de personen zijn dan 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 jaar oud).

Concreet betekent dit dat voor de trekking van de steekproef de volgende
werkwijze wordt gehanteerd.
Eerst worden alle personen uit het Vlaams Gewest, geboren in 1938 tot en
met 1977 en met Belgische nationaliteit geselecteerd. Vervolgens worden
deze personen gesorteerd als volgt:
1. per provincie;
2. per provincie vervolgens op verstedelijkingsgraad van de gemeente;
3. per provincie en per verstedelijkingsgraad van de gemeente vervolgens

op geslacht;
4. per provincie en per verstedelijkingsgraad van de gemeente en per ge-

slacht vervolgens op geboortecohorte;
5. per provincie en per verstedelijkingsgraad van de gemeente en per ge-

slacht en per geboortecohorte vervolgens alfabetisch op familienaam.

Op basis van het aantal aldus gesorteerde personen en de voorziene steek-
proefgrootte wordt de schijfgrootte waaruit telkens één persoon moet wor-
den getrokken, bepaald. Vervolgens wordt er gestart met een willekeurig
getal in de eerste schijf.

Elke persoon uit de bevolking heeft een gelijke kans om in de steekproef
terecht te komen. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld meer mannen dan vrou-
wen worden aangeschreven (2.016 mannen versus 1.984 vrouwen) en meer
mensen uit de provincie Antwerpen dan uit Limburg (1.087 versus 528).
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De CD-Rom geleverd door het Rijksregister, bevat voor elk van de 4.000
personen benevens naam- en adresgegevens ook informatie over de ge-
boortedatum, het geslacht, de burgerlijke staat en de positie van de persoon
in het huishouden. Geslacht en geboortejaar worden gebruikt om te contro-
leren of de enquêtes zijn ingevuld door de juiste persoon (zie § 4.2.1).
Voorts laten de gegevens toe uitspraken te doen over de representativiteit
van de gerealiseerde steekproef (zie § 4.3.1).

4.1.2. De geregistreerde mantelzorgers

Er wordt ons de mogelijkheid geboden om een steekproef te trekken uit de
adreslijsten van geregistreerde mantelzorgers. Dit biedt een grote meer-
waarde aan het ganse onderzoek. Een vergelijking tussen geregistreerde
mantelzorgers en de burgerbevolking is dan immers mogelijk. Eind 2002
zijn er in het Vlaams Gewest ongeveer 135.000 officieel geregistreerde
mantelzorgers. Ongeveer één derde onder hen (volgens de databestanden
van de Zorgkas van de Christelijke Mutualiteiten) is geboren vóór 1938 en
is bijgevolg ouder dan 64 jaar. We stellen dan ook de leeftijdsgrens van de-
ze onderzoekspopulatie ruimer dan in het onderzoek bij de burgers. Het is
de bedoeling om 4.000 adressen te selecteren van geregistreerde mantelzor-
gers geboren tussen 1923 en 1977 en die dus 25 tot 79 jaar oud zijn. Oudere
personen krijgen geen vragenlijst toegestuurd omdat er mogelijk te veel
problemen optreden bij het invullen ervan.

De adressen van die 135.000 geregistreerde mantelzorgers zijn terug te vin-
den bij acht zorgkassen, die elk hun eigen manier van gegevensopslag han-
teren. De eenvoudigste werkwijze is in eerste instantie alle gegevens van de
zorgkassen opvragen en samenvoegen tot één bestand. Vervolgens kan dan
dezelfde werkwijze als voor de steekproeftrekking van de burgers worden
toegepast.
Maar…. in werkelijkheid is het verre van eenvoudig.

De twee grootste zorgkassen (Zorgkas van de Christelijke Mutualiteiten en
de Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten) en de Vlaamse Zorgkas zijn
vanaf de eerste onderhandelingen bereid tot medewerking. Maar zelfs na
een voorstelling van het project op een algemene vergadering van de zorg-
kassen blijft de situatie onduidelijk voor de overige zorgkassen, met uitzon-
dering van een positieve reactie van de Neutrale Zorgkas Vlaanderen. Op
het moment van de uitwerking van het surveydesign is het dus onduidelijk
uit hoeveel adressen de steekproef kan worden getrokken. Wegens een nij-
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pend tijdstekort wordt dan beslist te werken in verschillende fasen, al naar-
gelang de gegevens beschikbaar worden gesteld.

In de eerste fase beschikken we over de gegevens van de geregistreerde
mantelzorgers van de Neutrale Zorgkas Vlaanderen en van de Vlaamse
Zorgkas en hebben we een ruwe schatting van het aantal geregistreerde
mantelzorgers ingeschreven bij de Zorgkas van de Christelijke Mutualiteiten
en de Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten. Op basis van die infor-
matie wordt een verdeelsleutel opgesteld, d.i. het aantal te selecteren perso-
nen per zorgkas. Er wordt beslist 1 op 23 ingeschreven personen per zorgkas
te selecteren volgens de werkwijze zoals beschreven voor de steekproef-
trekking onder de burgers (zie § 4.1.1).

Er wordt eerst een steekproef getrokken uit de geregistreerde mantelzorgers
van de Neutrale Zorgkas Vlaanderen en van de Vlaamse Zorgkas. Tabel 4.1
bevat alle informatie. Bijvoorbeeld, van de 2.799 ingeschreven mantelzor-
gers bij de Neutrale Zorgkas Vlaanderen (A, in tabel 4.1) behoren er 2.539
tot de onderzoekspopulatie (B), waaruit er 111 personen worden geselec-
teerd (C).

Vervolgens besluiten drie andere zorgkassen om toch mee te werken aan het
onderzoek en leveren zij hun databestanden aan. Dit levert ons na trekking
586 adressen van mantelzorgers ingeschreven bij de Zorgkas van de Libe-
rale Ziekenfondsen, 358 adressen van de Zorgkas van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen en 11 adressen van mantelzorgers bij de Zorgkas DKV Bel-
gium (C, in tabel 4.1).

Op vraag van de zorgkassen worden de geselecteerde personen gecontro-
leerd door het Rijksregister op het nog in leven zijn. Terzelfder tijd geeft het
Rijksregister ons voor elke persoon de adresinformatie zoals opgeslagen in
hun databanken. Die adresinformatie wordt door ons vergeleken met de in-
formatie geleverd door de zorgkassen. Is de mantelzorger overleden of ver-
schillen de adressen uit beide bronnen (wat minder frequent voorkomt), dan
wordt die persoon uit de steekproef verwijderd. Dit betekent bijvoorbeeld
voor de Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen dat van de oorspronkelijk
586 personen in de steekproef er na controle door het Rijksregister 460 per-
sonen resteren in de steekproef (D, in tabel 4.1).
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In een derde fase van de gegevensverzameling levert de Zorgkas van de
Christelijke Mutualiteiten haar databestanden. Bijna de helft van de geregi-
streerde mantelzorgers bezit geen adresinformatie. Aangezien de Zorgkas
van de Christelijke Mutualiteiten op dat ogenblik het probleem niet kan ver-
helpen en ons verzekert dat de overige informatie correct is en vermits de
tijdsdruk sterk verhoogt en het Rijksregister ons toch de ontbrekende
adresinformatie geeft, wordt het bestand op de eerder beschreven wijze ge-
sorteerd. Personen zonder adresinformatie vormen dan wel een aparte sub-
groep inzake provincie en verstedelijkingsgraad maar zij worden wel ge-
sorteerd volgens geslacht, geboortecohorte en familienaam. Na controle
door het Rijksregister blijkt er geen enkele persoon op het door de zorgkas
geleverde adres te wonen. De Zorgkas van de Christelijke Mutualiteiten
herhaalt vervolgens de hele oefening en maakt opnieuw databestanden aan.
Uiteindelijk blijken de oorspronkelijke databestanden wel de geregistreerde
mantelzorgers maar met foutieve adresinformatie te bevatten. Wegens tijds-
gebrek wordt de door ons getrokken en door het Rijksregister gecontroleer-
de steekproef behouden en wordt enkel de adresinformatie aangepast. Van
de 3.235 personen in de steekproef blijven er 3.102 behouden (D, in tabel
4.1).

Tenslotte levert de Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten haar databe-
standen. Deze worden op dezelfde wijze bewerkt en leveren ons een steek-
proef van 1.027 personen die wordt herleid tot 865 personen na controle
door het Rijksregister.

Worden alle personen uit de afzonderlijke steekproeven bij elkaar gevoegd,
dan hebben we 4.896 adressen (D, in tabel 4.1). Er wordt gecontroleerd of
die personen niet reeds in het kader van de bevraging van de burgers worden
aangeschreven. Drie personen zitten inderdaad in de steekproeven van de
beide enquêtes en worden verwijderd uit de steekproef van de geregistreerde
mantelzorgers.

Het aantal aldus geselecteerde adressen overschrijdt ruim het vooropgestel-
de aantal van 4.000. Dit is te wijten aan het feit dat de verdeelsleutel die het
aantal te trekken personen per zorgkas bepaalt, is opgesteld aan de hand van
ruwe informatie van vier zorgkassen terwijl er uiteindelijk zeven zorgkassen
hun medewerking verlenen. Het steekproefaantal wordt teruggebracht tot
4.000 door binnen de steekproef van elke zorgkas opnieuw een a-selecte
steekproef te trekken op die wijze dat uiteindelijk de verdeelsleutel tussen
de zorgkassen behouden blijft. M.a.w., in deze fase verschilt de schijfgrootte
waaruit een persoon geselecteerd wordt, al naargelang van
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de zorgkas. Uiteindelijk bevat de definitieve steekproef bijvoorbeeld 2.389
mantelzorgers geregistreerd bij de Zorgkas van de Christelijke Mutualiteiten
(E, in tabel 4.1), wat neerkomt op 59,7% van de 4.000 adressen. Van de
122.880 geregistreerde mantelzorgers zijn er ook 59,3% ingeschreven bij de
Zorgkas van de Christelijke Mutualiteiten. Voor de geregistreerde mantel-
zorgers van de Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten bedragen deze
cijfers respectievelijk 19,0% en 19,2%.

De wijze van steekproeftrekking van de geregistreerde mantelzorgers wordt
geëvalueerd door per zorgkas de oorspronkelijke verdeling van de mantel-
zorgers naar geslacht, geboortecohorte, provincie en verstedelijkingsgraad
van de woonplaats te vergelijken met de verdelingen in de steekproef (tabel
4.2). In de twee grootste zorgkassen zijn de verschillen klein (maximum
1,4% in de steekproef van de Zorgkas van de Christelijke Mutualiteiten op
middelgrote verstedelijkingsgraad en voor West-Vlaanderen). Ondanks de
problemen bij het trekken van de steekproef voor de Zorgkas van de Chris-
telijke Mutualiteiten benadert de steekproef zeer dicht de populatie van de
mantelzorgers ingeschreven in deze zorgkas. In de kleinere zorgkassen zijn
de afwijkingen tussen de steekproef en de mantelzorgerspopulatie iets gro-
ter, maar zij bereiken zelden een verschil van meer dan 2%. Een verschil
van 5,4% wordt genoteerd in de Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
voor de provincie Vlaams-Brabant die in de steekproef ondervertegenwoor-
digd is. Algemeen komen de steekproeven echter goed overeen met de po-
pulaties van de geregistreerde mantelzorgers van de zeven zorgkassen.

4.2. De respons en de non-respons

4.2.1. De respons

De bruto respons wordt hier naar analogie met ander CBGS-onderzoek
(Callens & Deven, 2001; Van Dongen e.a., 1995) gedefinieerd als alle naar
het CBGS teruggestuurde vragenlijsten. Daartoe behoren ook de vragenlijs-
ten met ontbrekende of verkeerde identificatiegegevens en de slecht inge-
vulde vragenlijsten. De bruto respons wordt uitgedrukt als het percentage
teruggezonden enquêtes t.o.v. alle potentiële respondenten in de steekproef
(dus 4.000).

De eerste verzending van de vragenlijsten naar de burgers levert na één
week veldwerk een bruto respons van 18% (tabel 4.3). Op het einde van de
tweede week stijgt de bruto respons tot 40%. Vervolgens wordt een eerste
herinneringsbrief verzonden. Na één maand veldwerk is de bruto respons



53

reeds 61%. De derde zending laat de gecumuleerde respons stijgen tot bijna
72%. Na het verzenden van de laatste herinneringsbrief komen er nog 146
vragenlijsten op het CBGS toe, waardoor de totale bruto respons voor de
enquête onder de burgers 75% bedraagt. M.a.w., over een periode van circa
twee maanden zijn er 3.009 van de 4.000 verzonden vragenlijsten terugge-
stuurd.

De bruto respons ligt bij de geregistreerde mantelzorgers iets hoger, name-
lijk bijna 77%. Na de eerste week van het veldwerk is de bruto respons bij
de geregistreerde mantelzorgers behoorlijk hoger dan bij de burgers (27%
versus 18%). Nadien zijn de verschillen tussen de beide enquêtes veel klei-
ner (tabel 4.3).

Tabel 4.3 De bruto respons na vier fasen van het veldwerk, per enquête (in
procent van het aantal aangeschreven personen; gecumuleerd percentage)

Burgers
Geregistreerde
mantelzorgers

1e zending (vragenlijst)
bruto respons 1 week later 18,4 27,1
bruto respons 2 weken later 39,6 42,7

2e zending (eerste herinneringsbrief)
bruto respons 1 week later 57,8 58,2
bruto respons 2 weken later 61,0 63,4

3e zending (vragenlijst + tweede herinneringsbrief)
bruto respons 1 week later 68,6 66,5
bruto respons 2 weken later 71,5 72,4

4e zending (derde herinneringsbrief)
bruto respons 1 week later 73,8 75,0
bruto respons 2 weken later 74,7 75,9
bruto respons enkele weken later 75,2 76,6

Het aantal burgers dat reageerde op de postenquête ligt evenwel hoger dan
het aantal teruggezonden vragenlijsten. Ruim 2% van de aangeschreven
burgers nam contact (telefonisch, per mail, per brief) op met het CBGS
maar stuurde geen vragenlijst terug (tabel 4.4). Onder de geregistreerde
mantelzorgers loopt dit percentage zelfs op tot 11%.

Op basis van de rijksregistergegevens omtrent geslacht en geboortejaar van
de respondent wordt voor elke ontvangen vragenlijst nagegaan of die door
de juiste persoon is ingevuld. Bovendien worden de vragenlijsten door de
onderzoekers gecontroleerd op (bijna) volledigheid en op de kwaliteit van
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de antwoorden (zie ook § 4.3.2.1). Op basis van deze screening wordt een
aantal vragenlijsten geweerd (tabel 4.4). De netto respons - i.e. de bruikbare
enquêtes - bedraagt 71% bij de enquête onder de burgers. Voor de enquête
onder de geregistreerde mantelzorgers ligt ze iets lager (68%), wat onder-
meer verband houdt met het opnemen van oudere personen in de steekproef
(zie § 4.2.2).

De netto respons is in beide enquêtes groter onder de vrouwen dan onder de
mannen. Drie kwart van de vrouwelijke burgers versus 67% van de manne-
lijke burgers levert een bruikbare enquête. Bij de geregistreerde mantelzor-
gers zijn deze cijfers respectievelijk 71% en 64%.

De netto respons ligt in beide enquêtes veel hoger dan de verwachte maxi-
male 50%. Verklaringen zijn te zoeken in de organisatie van het veldwerk
waarbij op allerlei wijzen wordt getracht de respons te maximaliseren (zie §
3.3). Ook de inhoud van de vragenlijsten spreekt zowel de burgers als de
geregistreerde mantelzorgers aan. Iedereen heeft op de één of andere manier
te maken met ‘zorg’. Men beseft ook dat dit belangrijk blijft in de nabije
toekomst, gezien onder meer door de demografische ontwikkelingen steeds
meer mensen nood zullen hebben aan zorg, maar steeds minder mensen die
zorg zullen kunnen verlenen. Mantelzorg neemt, naast professionele zorg,
nu reeds een groot aandeel van het zorgverlenen in, maar er zijn totnogtoe
heel weinig gegevens bekend over mantelzorg in Vlaanderen. Vaak worden
de inspanningen van mantelzorgers genegeerd; het is een blijk van waarde-
ring en erkenning dat er expliciet onderzoek wordt verricht naar mantelzorg.
73% van de burgers en 81% van de geregistreerde mantelzorgers geven in
de vragenlijst aan dat zij de enquête een interessant onderzoek vinden. 78%
van de burgers en 81% van de geregistreerde mantelzorgers geven te kennen
(zeer) geïnteresseerd te zijn in de resultaten van het onderzoek.

4.2.2. De non-respons

De non-respons is een belangrijke bron van potentiële vertekening van sur-
veygegevens. De non-respons bedraagt 29% voor de enquête onder de bur-
gers en 32% voor de enquête onder de geregistreerde mantelzorgers.

Redenen voor non-respons zijn te herleiden tot drie grote categorieën: on-
bruikbare teruggestuurde enquêtes, uitvallers en weigeringen.
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Tabel 4.4 De respons en de non-respons, per enquête

A. BURGERS

Vrouwen+Mannen Vrouwen Mannen
Aantal % Aantal % Aantal %

Verzonden vragenlijsten 4.000 100,0 1.984 100,0 2.016 100,0
Vragenlijst teruggezonden 3.009 75,2 1.540 77,6 1.469 72,9

in orde 2.826 70,7 1.486 74,9 1.340 66,5
slecht ingevuld 45 1,1 24 1,2 21 1,0
niet ingevuld 8 0,2 6 0,3 2 0,1
door verkeerde persoon
ingevuld 130 3,3 24 1,2 106 5,3

Geen vragenlijst, wel gere-
ageerd 84 2,1 44 2,2 40 2,0

niet bereikbaar 29 0,7 15 0,8 14 0,7
kan vragenlijst niet
invullen 34 0,9 15 0,8 19 0,9
andere reden 4 0,1 3 0,2 1 0,0
weigering 17 0,4 11 0,6 6 0,3

Niet gereageerd 907 22,7 400 20,2 507 25,1

B. GEREGISTREERDE MANTELZORGERS

Vrouwen+Mannen Vrouwen Mannen
Aantal % Aantal % Aantal %

Verzonden vragenlijsten 4.000 100,0 2.521 100,0 1.479 100,0
Vragenlijst teruggezonden 3.064 76,6 1.942 77,0 1.122 75,9

in orde 2.735 68,4 1.793 71,1 942 63,7
slecht ingevuld 104 2,6 64 2,5 40 2,7
niet ingevuld 37 0,9 32 1,3 5 0,3
door verkeerde persoon
ingevuld 188 4,7 53 2,1 135 9,1

Geen vragenlijst, wel gere-
ageerd 445 11,1 286 11,3 159 10,8

niet bereikbaar 16 0,4 11 0,4 5 0,3
kan vragenlijst niet
invullen 33 0,8 20 0,8 13 0,9
>=1 jaar geen mantel-
zorger 211 5,3 144 5,7 67 4,5
<1 jaar geen mantel-
zorger 40 1,0 26 1,0 14 0,9
is geen mantelzorger 88 2,2 46 1,8 42 2,8
andere reden 15 0,4 11 0,4 4 0,3
weigering 42 1,1 28 1,1 14 0,9

Niet gereageerd 491 12,3 293 11,6 198 13,4

De onbruikbare enquêtes omvatten de slecht ingevulde en de door de ver-
keerde persoon ingevulde vragenlijsten (4% bij de burgers; 7% bij de gere-
gistreerde mantelzorgers; tabel 4.4). Het percentage door de verkeerde per-
soon ingevulde vragenlijsten ligt hoger bij de mannelijke dan bij de vrou-
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welijke respondenten uit de beide enquêtes (burgers: 5% versus 1%; geregi-
streerde mantelzorgers: 9% versus 2%).

Uitval betekent dat de respondenten onbereikbaar zijn of niet kunnen wor-
den geïnterviewd. Een persoon is niet bereikbaar omdat hij is overleden, is
verhuisd, elders verblijft of op reis is (<1% bij de burgers; <0,5% bij de ge-
registreerde mantelzorgers). Een persoon kan niet worden geïnterviewd
wanneer hij onvoldoende de Nederlandse taal beheerst, of wanneer de per-
soon ernstig ziek is of lijdt aan een handicap waardoor hij niet in staat is de
vragenlijst in te vullen (<1% in de beide enquêtes).

Onder de weigeraars staan geklasseerd: 1) de personen die dit expliciet ver-
melden, 2) de personen die een niet-ingevulde vragenlijst terugsturen, en 3)
de personen die niet reageren. 23% van de aangeschreven burgers en 14%
van de geregistreerde mantelzorgers weigeren aan het onderzoek deel te
nemen. Weigeren komt verhoudingsgewijs meer voor onder mannelijke dan
onder vrouwelijke burgers (26% versus 21%). Bij geregistreerde mantelzor-
gers is er nauwelijks sprake van geslachtsverschillen inzake weigeren tot
deelname.

In de enquête onder de geregistreerde mantelzorgers worden nog enkele zeer
specifieke redenen voor non-respons opgetekend (tabel 4.4). Ruim 2% van
de personen uit de steekproef zegt geen mantelzorger te zijn, 1% is minder
dan één jaar geen mantelzorger meer en 5% is dit één jaar of langer niet
meer. Strikt genomen behoren die eerste en laatste groep niet tot de onder-
zoekspopulatie. Personen die recent geen mantelzorger meer zijn —hun
zorgbehoevende behoeft geen hulp meer, is overleden of is opgenomen in
een instelling— maken wel deel uit van de onderzoekspopulatie. Wordt
hiermee rekening gehouden —het oorspronkelijke steekproefaantal van
4.000 wordt verkleind tot 3.700— dan is de netto respons van de geregi-
streerde mantelzorgers in feite hoger dan die van de burgers (74% versus
71%).

Er wordt bivariaat nagegaan of er een verband bestaat tussen enkele socio-
demografische kenmerken van een persoon uit de steekproef en de kans dat
hij niet meewerkt aan het onderzoek. Tabel 4.5 laat zien in welke subgroe-
pen van de bevolking de non-respons hoger ligt. Het profiel van de non-
respondenten in de enquête onder de burgers kan worden geschetst omdat
via het Rijksregister zowel van de respondenten als van de non-
respondenten informatie over het geslacht, het geboortejaar, de burgerlijke
staat, de positie van de persoon in het huishouden, de verstedelijkingsgraad
van de woonplaats en de provincie waar men woont, beschikbaar is. In de
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enquête onder de geregistreerde mantelzorgers kan de non-respondent wor-
den beschreven aan de hand van het geslacht, het geboortejaar, de verstede-
lijkingsgraad van de woonplaats, de provincie waar men woont en de zorg-
kas waar de mantelzorger is geregistreerd.

Tabel 4.5 De non-respons naar enkele socio-demografische kenmerken, per
enquête (in %)

A. BURGERS

Vrouwen+Mannen Vrouwen Mannen

Aantal
% non-
respons Aantal

% non-
respons Aantal

% non-
respons

Geslacht
vrouwen 1.984 25,1 -- -- -- --
mannen 2.016 33,5 -- -- -- --

Geboortecohorte (leeftijd)
1973-1977 (25-29) 446 32,3 218 24,8 228 39,5
1968-1972 (30-34) 503 34,2 250 29,2 253 39,1
1963-1967 (35-39) 569 28,3 269 16,7 300 39,0
1958-1962 (40-44) 599 26,7 307 25,7 292 28,1
1953-1957 (45-49) 559 26,3 281 21,0 278 31,7
1948-1952 (50-54) 490 27,6 238 26,9 252 28,2
1943-1947 (55-59) 466 28,5 230 25,7 236 31,4
1938-1942 (60-64) 368 33,2 191 34,0 177 32,2

Burgerlijke staat
ongehuwd 719 34,6 292 27,7 427 39,3
gehuwd 2.781 27,4 1.402 23,3 1.379 31,6
gescheiden 417 30,9 226 28,3 191 34,0
verweduwd 83 (42,2) 64 (40,6) 19 (47,4)

Positie in het huishouden
alleenwonend 445 39,6 176 36,4 269 41,6
gezinshoofd 1.696 30,2 231 26,4 1.465 30,9
echtgenoot/echtgenote 1.336 22,7 1.318 22,7 18 (22,2)
zoon/dochter 270 36,3 91 (25,3) 179 41,9
ander gezinslid 253 34,0 168 30,4 85 (41,2)

Provincie
Antwerpen 1.087 28,1 540 22,6 547 33,5
Limburg 528 28,2 260 21,5 268 34,7
Oost-Vlaanderen 943 28,7 467 22,5 476 34,9
Vlaams-Brabant 678 33,6 340 30,0 338 37,3
West-Vlaanderen 764 29,2 377 30,0 387 28,4

Verstedelijkingsgraad woonplaats
groot 914 31,2 454 28,4 460 33,9
middelgroot 1.327 29,6 662 24,9 665 34,3
klein 1.759 28,3 868 23,5 891 33,0
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B. GEREGISTREERDE MANTELZORGERS

Vrouwen+Mannen Vrouwen Mannen

Aantal
% non-
respons Aantal

% non-
respons Aantal

% non-
respons

Geslacht
vrouwen 2.521 28,9 -- -- -- --
mannen 1.479 36,3 -- -- -- --

Geboortecohorte (leeftijd)
1973-1977 (25-29) 83 (37,3) 55 (29,1) 28 (53,6)
1968-1972 (30-34) 123 31,7 87 (28,7) 36 (38,9)
1963-1967 (35-39) 231 32,9 157 27,4 74 (44,6)
1958-1962 (40-44) 355 36,9 223 30,9 132 47,0
1953-1957 (45-49) 458 26,9 298 19,8 160 40,0
1948-1952 (50-54) 565 29,6 364 25,3 201 37,3
1943-1947 (55-59) 587 26,6 365 24,7 222 29,7
1938-1942 (60-64) 466 30,7 300 28,3 166 34,9
1933-1937 (65-69) 445 33,0 257 34,2 188 31,4
1928-1932 (70-74) 380 37,9 239 37,2 141 39,0
1923-1927 (75-79) 307 35,2 176 40,9 131 27,5

Provincie
Antwerpen 1.031 29,9 670 27,6 361 34,1
Limburg 683 32,5 419 30,3 264 36,0
Oost-Vlaanderen 927 31,1 578 29,2 349 34,1
Vlaams-Brabant 556 33,5 345 29,3 211 40,3
West-Vlaanderen 803 32,6 509 28,9 294 39,1

Verstedelijkingsgraad woonplaats
groot 820 31,7 517 31,3 303 32,3
middelgroot 1.285 31,2 832 27,5 453 38,0
klein 1.895 31,9 1.172 28,8 723 36,9

Zorgkas
Christelijke Mutuali-
teiten 2.389 30,9 1.488 28,0 901 35,8
Socialistische Mutuali-
teiten 759 33,3 491 31,4 268 36,9
Liberale Ziekenfondsen 421 35,2 266 31,6 155 41,3
Onafhankelijke Zieken-
fondsen 274 32,1 170 32,4 104 31,7
Neutrale Zorgkas
Vlaanderen 84 (26,2) 59 (23,7) 25 (32,0)
Vlaamse Zorgkas 64 (23,4) 39 (12,8) 25 (40,0)
Zorgkas DKV Belgium 9 (11,1) 8 (12,5) 1 (0,0)

(X): percentage gebaseerd op minder dan 100 personen

In de enquête onder de burgers is er, zoals eerder vermeld, een uitgesproken
verschil tussen mannen en vrouwen in de non-respons (tabel 4.5, luik A).

In het algemeen is de non-respons hoger in de jongere leeftijdsgroepen en in
de oudste. Bij de vrouwelijke burgers zijn er geen systematische verschillen
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naar geboortecohorte, de oudste vrouwen scoren wel het hoogst. Eén derde
van hen stuurt geen degelijk ingevulde vragenlijst terug. Bij de mannelijke
burgers is de non-respons duidelijk het hoogst onder de 25- tot 39-jarigen
(ruim 39%).
Zoals in ander CBGS-onderzoek (Callens, 1995; Callens & Deven, 2001;
Welslau & Corijn, 2004) hebben zowel gehuwde mannen als gehuwde
vrouwen lagere non-responscijfers dan de andere burgerlijke staat categorie-
en. De non-respons is het hoogst bij de ongehuwde mannen (39%) en bij
weduwen en weduwnaars (let op: het betreft een klein aantal personen in de
weduwstaat).
Wordt de non-respons geventileerd naar de positie die de persoon inneemt
in het huishouden, dan komen er duidelijke verschillen aan het licht. De
non-respons is zowel bij mannen als bij vrouwen het hoogst voor alleenwo-
nenden (42% en 36%) en voor mannen die (nog) bij hun ouders wonen
(42%). De non-respons is het laagst voor echtgenoten (23%).
Per provincie bekeken is de non-respons het hoogst in Vlaams-Brabant
(34%). Dit geldt voor beide geslachten. Vrouwen in West-Vlaanderen sco-
ren eveneens verhoudingsgewijs hoog. Ook in andere CBGS-onderzoeken
werd het slechtste veldwerkresultaat geboekt in Vlaams-Brabant. De hoge
non-respons zou er te maken hebben met de individuele kenmerken van
degenen die er wonen en met taalproblemen door de aanwezigheid van rela-
tief veel Franstaligen in de gemeenten rond de Brusselse rand (Callens,
1995).
Naar verstedelijkingsgraad van de woonplaats varieert het non-responscijfer
nauwelijks, met uitzondering van de vrouwen in de grootsteden die minder
aan het onderzoek meewerken dan de vrouwen uit kleinere steden en ge-
meenten.

Ook in de enquête onder de geregistreerde mantelzorgers is de non-respons
duidelijk hoger onder de mannen dan onder de vrouwen (36% versus 29%;
tabel 4.5, luik B).
Vrouwelijke geregistreerde mantelzorgers van 45-59 jaar werken het meest
mee, de oudste vrouwen werken verhoudingsgewijs het minst mee aan het
onderzoek (41% van de 75- tot 79-jarigen). Bij de mannelijke geregistreerde
mantelzorgers zijn de non-responscijfers het hoogst onder de 35- tot 49-
jarigen (circa 45%).
Naar provincie worden er onder de vrouwen nauwelijks verschillen aange-
troffen. Mannen wonend in Vlaams-Brabant en in West-Vlaanderen hebben
de hoogste non-responscijfers (40% en 39%).
In het algemeen differentieert de non-respons niet volgens verstedelijkings-
graad van de woongemeente. Worden mannen en vrouwen echter afzonder-
lijk bekeken, dan treden er wel verschillen op. Vrouwen uit de grootsteden
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hebben een hogere non-respons dan de overige vrouwen, terwijl daarente-
gen mannen uit de grootsteden meer aan het onderzoek meewerken dan
mannen uit kleinere steden en gemeenten.
De Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen heeft het hoogste non-respons
cijfer. Dit komt op rekening van de mannen die in verhouding tot de man-
nen ingeschreven bij andere zorgkassen minder een degelijk ingevulde vra-
genlijst terugsturen.

4.3. De kwaliteit van de databanken

4.3.1. De representativiteit van de enquêtes

De uiteindelijke bedoeling van steekproefgewijs onderzoek is om op basis
van een beperkte maar representatieve steekproef zinvolle uitspraken te
doen over de bevolking of over bepaalde subgroepen ervan. Zonder repre-
sentativiteit is het onmogelijk te veralgemenen. De ideale, perfecte steek-
proef kan nooit worden gerealiseerd. Er moet dus worden nagegaan of en tot
op welk niveau er scheeftrekkingen bestaan in de gerealiseerde steekproef.

Daartoe wordt de steekproef van de burgers voor een aantal controlevaria-
belen vergeleken met gegevens van de totale bevolking. Aan de hand van de
rijksregistergegevens van 1/1/2003 (eigen bewerking) kan de volledige be-
volking worden beschreven in termen van geslacht, geboortecohorte, bur-
gerlijke staat, positie van de persoon in het huishouden, verstedelijkings-
graad van de woonplaats en de provincie waar men woont. Bovendien levert
het Steunpunt WAV (Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming) ons op basis
van NIS-gegevens de verdeling van de bevolking naar onderwijsniveau.
De steekproef van de geregistreerde mantelzorgers kan worden vergeleken
met de volledige populatie van geregistreerde mantelzorgers in termen van
geslacht, geboortecohorte, verstedelijkingsgraad van de woonplaats, de pro-
vincie en de zorgkas waar de mantelzorger is geregistreerd.

Tabel 4.6 geeft een idee van de representativiteit van zowel de steekproef
van de burgers (luik A) als die van de geregistreerde mantelzorgers (luik B).
De eerste kolom met cijfers geeft de verdeling van de totale populatie
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over elk socio-demografisch kenmerk. De gegevensbron is voor de burgers
het rijksregister of het NIS, voor de geregistreerde mantelzorgers de zorg-
kassen. De volgende kolom geeft de verdeling van de te realiseren steek-
proef (dus de steekproef vóór het veldwerk) over een bepaald kenmerk. De
daaropvolgende kolom presenteert de verdeling van de uiteindelijk gereali-
seerde steekproef (dus de steekproef na het veldwerk of m.a.w. het CBGS-
databestand).

De steekproeftrekking is te evalueren door de populatieverdeling op basis
van het rijksregister/de zorgkassen te vergelijken met de verdeling van de te
realiseren steekproef.
Voor de burgers is het verschil van de waarden tussen de beide verdelingen
nergens groter dan 0,3%, met uitzondering voor burgerlijke staat en positie
in het huishouden. Dat de verschillen minimaal zijn heeft te maken met het
feit dat de steekproef volgens deze variabelen proportioneel is gestratifi-
ceerd. Op burgerlijke staat en positie in het huishouden wordt niet gestratifi-
ceerd. Er zijn in de te realiseren steekproef 0,8% minder ongehuwden dan in
de bevolking. Het betreft in feite minder ongehuwde mannen.
Ook bij de geregistreerde mantelzorgers zijn de verschillen tussen de beide
verdelingen klein. De maximale verschillen zijn terug te vinden voor West-
Vlaanderen (1,0% verschil) en voor een middelgrote verstedelijkingsgraad
(1,2% verschil). Vooral mannen uit middelgrote steden en gemeenten zijn
ondervertegenwoordigd in de te realiseren steekproef: 2,4% minder dan in
de populatie van erkende mantelzorgers.

De omvang en aard van de non-respons worden geëvalueerd door de verde-
lingen van de te realiseren steekproef en van de gerealiseerde steekproef met
elkaar te vergelijken.
In het onderzoek bij de burgers zijn de verschillen tussen de beide verdelin-
gen meestal kleiner dan 1%. Een verschil van 1% à 2% wordt aangetroffen
bij de burgerlijke staat (een ondervertegenwoordiging van de ongehuwden
en een oververtegenwoordiging van de gehuwden in de gerealiseerde steek-
proef), bij de positie van de persoon in het huishouden (een ondervertegen-
woordiging van alleenwonenden) en bij provincie (een ondervertegenwoor-
diging van Vlaams-Brabant). Verschillen van 3% treden op voor geslacht
(vrouwen oververtegenwoordigd, mannen ondervertegenwoordigd) en voor
echtgenotes (oververtegenwoordigd). Bekijken we de verschillen tussen de
verdelingen per geslacht, dan komen er iets grotere verschillen aan het licht,
vooral bij mannen. Maar ook dan wordt slechts tweemaal een verschil van
2% overschreden: gehuwde mannen (2,1% oververtegenwoordigd) en ge-
zinshoofd met gezinsleden (3,0% oververtegenwoordigd).
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In het onderzoek onder geregistreerde mantelzorgers wordt uitsluitend voor
geslacht een verschil van meer dan 2% gevonden (vrouwen oververtegen-
woordigd, mannen ondervertegenwoordigd). Voor de geboortecohorte
1943-1947 bedraagt het verschil 1,1%, in de overige vergelijkingen gaat het
telkens over een verschil van minder dan 1%. Uitgesplitst naar geslacht
worden er meer verschillen tussen 1% à 2% opgetekend voor de verdeling
naar geboortecohorte.
Zoals blijkt uit § 4.2.2 is de non-respons niet louter toevallig, maar in beide
onderzoeken leidt dit tot hoogstens een lichte scheeftrekking in de uiteinde-
lijk gerealiseerde steekproef ten opzichte van de te realiseren steekproef.

Vergelijken we tenslotte de gerealiseerde steekproef met de populatieverde-
ling om een idee te krijgen over de representativiteit van de CBGS-
databank.
In het onderzoek bij de burgers zijn de verschillen minimaal voor de leef-
tijdsverdeling, voor provincie en voor de verstedelijkingsgraad. Een onder-
vertegenwoordiging van 1,0% wordt genoteerd voor de geboortecohorte
1968-1972 en voor Vlaams-Brabant. Verschillen van meer dan 2% worden
gevonden voor geslacht, burgerlijke staat, positie in het huishouden en
hoogst behaald diploma. Vrouwen zijn met 3% oververtegenwoordigd,
mannen met eenzelfde percentage ondervertegenwoordigd in de gerealiseer-
de steekproef. Ongehuwden zijn met 2,2% ondervertegenwoordigd, gehuw-
den met 2,7% oververtegenwoordigd. Bij mannen is het verschil tussen de
bevolking en de gerealiseerde steekproef in (on)gehuwden nog meer uitge-
sproken (3,3%). Niet-universitair hoger opgeleiden en universitairen komen
verhoudingsgewijs iets meer voor in de gerealiseerde steekproef (+2,5% en
+1,5%). Het grootste verschil in de beide verdelingen naar onderwijs is te-
rug te vinden bij personen met hoger middelbaar onderwijs (2,7% onder-
vertegenwoordigd; 3,7% bij vrouwen en 1,5% bij mannen). In vergelijking
met vroegere CBGS-enquêtes (Van Dongen e.a., 1995) wijkt de gerealiseer-
de steekproef minder af van de populatieverdeling inzake genoten onder-
wijs. De ondervertegenwoordiging van lager opgeleiden is in de enquête
onder de burgers veel kleiner, wat er kan op wijzen dat de vragenlijst ook
voor hen toegankelijk is. Alleenwonenden zijn in de CBGS-databank on-
dervertegenwoordigd (2,1% minder dan in de populatie). Daarentegen zijn
echtgenotes oververtegenwoordigd (3,3%).
In het onderzoek bij de geregistreerde mantelzorgers zijn er globaal beke-
ken weinig verschillen tussen de verdelingen, met uitzondering voor ge-
slacht. Vrouwen zijn 2,2% meer, mannen 2,2% minder aanwezig in de gere-
aliseerde steekproef dan in de populatie van geregistreerde mantelzorgers.
Verschillen groter dan 2% situeren zich bij de mannelijke geregistreerde
mantelzorgers in de geboortecohorten 1943-1947 en 1933-1937 (telkens
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2,3% oververtegenwoordigd), in Oost-Vlaanderen (2,0% oververtegen-
woordigd), in middelgrote en grote woonplaatsen (3,2% ondervertegen-
woordigd en 2,3% oververtegenwoordigd) en in de Zorgkas van de Christe-
lijke Mutualiteiten (2,0% oververtegenwoordigd). Bij de vrouwelijke gere-
gistreerde mantelzorgers bedraagt het verschil tussen beide verdelingen voor
geen enkel socio-demografisch kenmerk meer dan 1,1%.

Algemeen geldt dat voor de burgers uit de CBGS-databank de verdelingen
naar geslacht, geboortecohorte, burgerlijke staat, positie van de persoon in
het huishouden, verstedelijkingsgraad van de woonplaats, provincie en on-
derwijsniveau weinig verschillen met de verdelingen in de Vlaamse bevol-
king van Belgische nationaliteit. Dit betekent dat de CBGS-databank in
grote mate een getrouwe afspiegeling is van de Vlaamse bevolking, althans
voor de bestudeerde socio-demografische (en trouwens de enige beschikba-
re) kenmerken.
Hetzelfde geldt voor de geregistreerde mantelzorgers uit de CBGS-databank
in vergelijking met alle geregistreerde mantelzorgers van de zeven zorgkas-
sen.
Er worden dan ook op basis van deze informatie momenteel geen wegings-
coëfficienten berekend.

4.3.2. Kwaliteit van de antwoorden

4.3.2.1. Controle van de vragenlijsten en invoer

De eerste driehonderd teruggestuurde vragenlijsten zowel van de burgers als
van de geregistreerde mantelzorgers worden zeer zorgvuldig nagelezen door
het onderzoeksteam. Er wordt nagekeken of de verschillende selectiepaden
correct zijn gevolgd en of de vragen op de juiste manier zijn beantwoord.
Op basis daarvan worden de richtlijnen voor het invoeren van de enquêtege-
gevens en de codeboeken opgesteld. Bij het nalezen van de eerste reeks vra-
genlijsten blijkt dat er regelmatig twee tegenover elkaar liggende bladzijden
niet zijn ingevuld terwijl op de overige vragen van de enquête wel behoor-
lijk is geantwoord. Deze twee bladzijden worden opnieuw verzonden naar
de respondent met de vraag ze alsnog in te vullen.

Omdat de respondenten blijkbaar geen grote problemen ondervinden bij het
invullen van de enquête, worden de volgende vragenlijsten minder zorgvul-
dig door het onderzoeksteam gecontroleerd. Slechts zes vragen uit de en-
quête onder de burgers en acht vragen uit de enquête onder de geregistreerde
mantelzorgers worden voor elke vragenlijst in detail bekeken en indien no-
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dig en mogelijk gecorrigeerd. Er wordt vertrokken van de idee dat de overi-
ge vragen ofwel correct zijn ingevuld ofwel in een latere fase kunnen wor-
den uitgezuiverd. Er wordt wel nagegaan of er geen twee oningevulde blad-
zijden in de vragenlijst voorkomen. Indien bij het doornemen van de en-
quête blijkt dat er te weinig vragen zijn ingevuld, dan wordt de vragenlijst
als onbruikbaar beschouwd (zie tabel 4.4).

Er worden in totaal 190 burgers en 260 geregistreerde mantelzorgers op-
nieuw aangeschreven met het verzoek de twee lege pagina’s alsnog in te
vullen. Circa 80% van zowel de burgers als van de geregistreerde mantel-
zorgers reageert positief, wat de kwaliteit van de vraag repons uiteraard ten
goede komt (zie § 4.3.2.2).

De werkzaamheden worden zo georganiseerd dat drie weken na het afslui-
ten van het verzamelen van de vragenlijsten de ruwe data zijn ingevoerd. De
invoer van de gegevens wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf
voor data-invoer. Uitgaande van het codeboek worden de gegevens recht-
streeks van de vragenlijsten ingevoerd zodat het traditionele codeerwerk
wegvalt. De overgrote meerderheid van de vragen zijn immers gesloten vra-
gen die in beide enquêtes vaste codes of waarden hebben en dus probleem-
loos rechtstreeks in te voeren zijn. De enkele open vragen die worden inge-
bracht (vier vragen in de enquête “Zorg in Vlaanderen” en zes vragen in de
enquête “Mantelzorg in Vlaanderen”) komen (bijna) volledig in het databe-
stand terecht. Door het bedrijf wordt de methode van ‘dubbel ponsen’ toe-
gepast waardoor het aantal fouten bij de invoer wordt geminimaliseerd.

Vervolgens wordt dit ruwe databestand uitgezuiverd, grotendeels via een
door ons speciaal daarvoor ontwikkeld SPSS-programma. Vooral de door-
verwijzingen worden nauwkeurig onder de loep genomen. Aangezien on-
derwijsniveau en arbeidssituatie van de respondent belangrijk zijn in de
analyses, wordt een extra inspanning geleverd om die variabelen uit te zui-
veren. Bij onduidelijkheden wordt terug gegaan naar de oorspronkelijke
vragenlijsten waar dikwijls extra informatie staat neergeschreven.
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4.3.2.2. De non-respons per vraag

Niet uitsluitend de non-respons en de representativiteit van de enquête maar
evenzeer de vraagspecifieke non-respons bepaalt de bruikbaarheid van de
databank. De vraagspecifieke non-respons wordt gemeten aan de hand van
drie maten: de non-respons per vraag, de additionele item non-respons
(AINR) en de gemiddelde item non-respons (GINR) (de Leeuw, 1988).

De non-respons van een vraag wordt uitgedrukt als het percentage respon-
denten dat de vraag niet beantwoordt ten opzichte van het aantal personen
waarvoor de vraag van toepassing is. Bestaat een vraag uit meerdere items
(bijvoorbeeld vraag 31 in de enquête “Zorg in Vlaanderen”) dan geeft de
non-respons per vraag het percentage respondenten dat geen enkel item be-
antwoordt. In de beide enquêtes vormen vragen bestaande uit meerdere
items een minderheid. Voor zulke vragen worden ook de twee andere maten
van de vraagspecifieke non-respons berekend. De AINR geeft aan hoeveel
respondenten buiten de non-respons per vraag bepaalde items (minstens één
maar zeker niet alle) oningevuld laten. Een AINR van 10% betekent dat één
op tien respondenten die de vraag beantwoorden, niet op alle items een ant-
woord geeft. De GINR geeft het gemiddeld aandeel van de items van een
vraag dat niet is ingevuld. Een GINR van 20% betekent dat gemiddeld 20%
van de items op een vraag niet is beantwoord.

Het is geenszins de bedoeling om zeer uitgebreid op de vraagspecifieke non-
respons in te gaan, maar eerder om een algemeen beeld te schetsen van de
kwaliteit van de databanken.
Ruim één derde van alle vragen in de enquête onder de burgers heeft een
verwaarloosbare non-respons (<=1%), acht op tien vragen hebben een non-
respons van maximum 5% (figuur 4.1). Acht procent van de vragen vertoont
een non-respons groter dan 7%, variërend van ruim 7% tot 12%. Slechts op
twee vragen geeft meer dan 10% van de potentiële respondenten geen ant-
woord.

De non-respons per vraag is slechter in de enquête onder de geregistreerde
mantelzorgers, zelfs wanneer enkel de geregistreerde mantelzorgers van
vergelijkbare leeftijd met de burgers worden beschouwd (figuur 4.1). Het
patroon wordt dan weliswaar iets beter. 27% van alle vragen in de enquête
onder de geregistreerde mantelzorgers heeft een non-respons groter dan 7%
en voor 14 vragen is de non-respons groter dan 10%. Op 4 vragen antwoordt
zelfs meer dan 20% van de potentiële respondenten niet. Voor de groep 25-
tot 64-jarige geregistreerde mantelzorgers zijn de respectievelijke cijfers
22%, 12 en 3 vragen.
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Figuur 4.1 De non-respons per vraag, per enquête (gecumuleerd %)

Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar
“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

De enquête onder de burgers bevat 11 vragen die uit meerdere items be-
staan. De AINR is voor 8 vragen kleiner dan 5% en is nergens hoger dan
9%. De GINR is voor alle vragen kleiner dan 5%.
Ook op deze maten scoren de geregistreerde mantelzorgers slechter. Voor 4
van de 12 vragen met meerdere items ligt de AINR tussen 7% en 10%. De
andere vragen hebben een AINR van ruim 10% tot 20%. De GINR is voor 2
vragen kleiner dan 5%, voor de overige vragen wordt een GINR tussen 5%
en 10% genoteerd.

Verschillen tussen de vraagspecifieke non-respons van beide enquêtes heb-
ben zonder twijfel te maken met een deels verschillende vraagstelling. Maar
er is meer aan de hand.
De enquêtes “Zorg in Vlaanderen” en “Mantelzorg in Vlaanderen” bevatten
ook identieke vragen. Figuren 4.2 en 4.3 geven de vraagspecifieke non-
respons voor enkele van die vragen. In figuur 4.2 wordt voor elke vraag de
non-respons van de 25- tot 64-jarige burgers, van de 25- tot 64-jarige gere-
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gistreerde mantelzorgers en van de 65- tot 79-jarige geregistreerde mantel-
zorgers naast elkaar gepresenteerd. In figuur 4.3 wordt de AINR (blokjes)
en de GINR (lijnen) voor dezelfde subgroepen weergegeven. De oudste ge-
registreerde mantelzorgers blijven uitgesproken het meest het antwoord op
een vraag schuldig. De non-respons van de burgers en van de 25- tot 64-
jarige geregistreerde mantelzorgers is voor sommige vragen vrij gelijkaar-
dig, hoewel geregistreerde mantelzorgers doorgaans meer de vraag onbe-
antwoord laten. Voor andere vragen is de non-respons van 25- tot 64- jarige
geregistreerde mantelzorgers duidelijk hoger. Voorbeelden hiervan zijn de
vragen 31 en 33 die peilen naar de mate waarin de respondent akkoord is
met bepaalde uitspraken. Veel geregistreerde mantelzorgers blijven het ant-
woord schuldig omdat de aangeboden situaties

Figuur 4.2 De non-respons per vraag van enkele in beide enquêtes
identieke vragen*, per enquête (in %)

* het vraagnummer komt uit de enquête “Zorg in Vlaanderen”
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar
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Figuur 4.3 De AINR en de GINR van enkele in beide enquêtes
identieke vragen*, per enquête (in %)

* het vraagnummer komt uit de enquête “Zorg in Vlaanderen”
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

niet van toepassing zijn op hun zorgbehoevende en zij er blijkbaar vanuit
gaan dat de vraag niet moet worden ingevuld. Een proefenquête onder gere-
gistreerde mantelzorgers —dit kon niet worden gerealiseerd wegens tijdsge-
brek— had dit grotendeels kunnen voorkomen.

In het databestand van de geregistreerde mantelzorgers zijn verhoudingsge-
wijs meer lager opgeleide respondenten aanwezig dan in het databestand
van de burgers: 36% van de 25- tot 64-jarige burgers, 52% van de 25- tot
64-jarige geregistreerde mantelzorgers en 74% van de 65- tot 79-jarige ge-
registreerde mantelzorgers hebben hoogstens een diploma van lager middel-
baar onderwijs. Dit feit, samen met de vaststelling dat de vraagspecifieke
non-respons hoger is bij lager dan bij hoger opgeleiden, is een ander verkla-
ringselement voor de verschillen in de vraagspecifieke non-respons tussen
de beide enquêtes.
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Er bestaan geen opvallende verschillen tussen de vraaggebonden non-
respons van vrouwelijke en van mannelijke burgers. Slechts voor enkele
vragen uit de module ‘Hulp krijgen’ blijven systematisch meer mannen dan
vrouwen het antwoord schuldig.
Ook in de enquête onder de geregistreerde mantelzorgers zijn er geen noe-
menswaardige verschillen tussen vrouwen en mannen. Bestaat er toch een
verschil in vraagspecifieke non-respons, dan hebben meer vrouwen dan
mannen de vraag niet beantwoord.
Deze eerste verkennende analyse toont aan dat de non-respons per vraag in
de enquête onder de burgers laag is zodat dit geen nadelig effect heeft op de
representativiteit van de steekproef. Voor de 25- tot 64-jarige geregistreerde
mantelzorgers is de non-respons vergelijkbaar met eerdere CBGS-
postenquêtes (Van Dongen e.a., 1995) en zal de representativiteit ook wei-
nig worden beïnvloed. Bij de oudste geregistreerde mantelzorgers kunnen er
echter bij sommige vragen analyse- en interpretatieproblemen rijzen.
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5. CONCEPTUEEL KADER

Benedicte De Koker, Annelies Vanbrabant

Een goede studie vereist een duidelijke omschrijving van het onderzoeks-
domein en van de gebruikte begrippen. In het dubbelonderzoek met de titel
“(Mantel)zorg in Vlaanderen” moet dus worden verduidelijkt wat ‘zorg’ en
‘mantelzorg’ inhouden. Eerst komt de beschrijving van het begrip zorg aan
bod, een volgende paragraaf gaat dieper in op de mantelzorg.

5.1. Wat is zorg?

Ondanks, of misschien net omwille van de frequentie waarmee de woorden
‘zorg’ en ‘zorgen’ in het dagelijkse leven worden gebruikt, is het niet ge-
makkelijk om te komen tot een eenduidige definitie. 'Zorg' is waardegeladen
en wekt allerlei gevoelens, associaties en verwachtingen op. Op basis van
voorgaande ervaringen heeft iedereen een mening over wat ‘zorg’ of ‘goede
zorg’ is.

5.1.1. Theoretische en instrumentele benadering

De term ‘zorg’ wordt in Van Dale gedefinieerd als ‘de moeite en de pogin-
gen die men doet om iets in stand of in goede conditie te houden, of zo goed
mogelijk te doen zijn of te maken’. De zorgethica Tronto (1997, 21) geeft
een omschrijving die hierbij aansluit: “Zorg is een typisch menselijke acti-
viteit, die alles insluit wat we doen om onze ‘wereld’ te handhaven, voort te
laten duren en te herstellen, zodat we er zo goed mogelijk verder in kunnen
leven.” Als dusdanig omschreven, komt zorg voor in verschillende sectoren
en maatschappelijke domeinen en kan het worden aangeboden of verkregen
door diverse ‘actoren’ en doelgroepen, in een veelvoud van contexten. Deze
omschrijving is zo algemeen en breed dat iedereen nagenoeg permanent
vrager of aanbieder is van één of andere vorm van zorg (Van Dongen &
Beck, 2001). Er moet dus een afbakening worden gemaakt. De keuze voor
een definitie zal bepaalde vormen van zorg inhouden en andere niet, bepaal-
de aspecten zullen extra belicht of juist onderbelicht worden. Vooraleer we
tot de inperking van het begrip overgaan dient gezegd dat de betekenis er-
van tijd- en plaatsgebonden is.
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Het begrip zorg heeft doorheen de twintigste eeuw een evolutie gekend
waarbij de inhoud van de term steeds uitgebreider, en schijnbaar minder
afgebakend werd (van den Brink, 1999). Begin jaren zestig had zorg twee
centrale betekenissen: enerzijds het bieden van een zekere bescherming of
veiligheid, anderzijds verpleging en medische behandeling. Het bieden van
veiligheid was in de voorbije eeuwen de belangrijkste betekenis, maar is op
de achtergrond geraakt doordat het moderne bestaan minder risico’s in-
houdt. De verpleging en medische behandeling heeft sinds de Tweede We-
reldoorlog een sterke professionalisering ondergaan. In de jaren zeventig
kwam er een storm van kritiek op de technocratische manier waarop zorg
zich ontwikkelde. Mede door deze kritiek is de nadruk verschoven van ‘cu-
re’ naar ‘care’. Onder ‘cure’ wordt die zorg begrepen die betrekking heeft
op medische behandeling, verpleging en genezing. Twee betekenissen die
sterk in de notie van ‘care’ aanwezig zijn, zijn betrokkenheid en het bevor-
deren van de persoonlijke ontwikkeling. Terwijl het accent vroeger lag op
genezen of behandelen, is er nu hiernaast meer aandacht voor troost, onder-
steuning en persoonlijke betrokkenheid.

In dezelfde periode kwamen er ook nieuwe opvattingen bij met betrekking
tot de niet-professionele zorg. Doordat er, vooral dankzij de tweede femi-
nistische golf, meer belangstelling ontstond voor de werkzaamheden binnen
het gezin, werd ook huishoudelijk werk omschreven als zorg. Taken die
men vroeger als triviaal aanzag worden nu erkend voor hun bijdrage aan de
kwaliteit van het bestaan. Daarnaast kwam er meer aandacht voor allerlei
vormen van zorg en hulp die aan familieleden, vrienden, buren of collega’s
wordt verleend. Zaken die tot dan toe ‘onzichtbaar’ waren, worden midden
jaren tachtig het onderwerp van wetenschappelijke belangstelling en als
sociale steun en zorg benoemd.

De transnationale vergelijking van het concept ‘zorg’ in het kader van het
EC-Project ‘Care Work’ leert dat dit begrip op eenzelfde moment in ver-
schillende Europese landen andere connotaties heeft (van Ewijk e.a., 2002).
De definiëring wordt extra bemoeilijkt doordat er op eenzelfde moment en
plaats verschillende invullingen van het concept ‘zorg’ bestaan (Vranken,
1990). Verschillende bevolkingsgroepen hebben dikwijls een andere visie
op zorg.

Wanneer men het begrip in een wetenschappelijke context gebruikt, moeten
deze onduidelijkheden en dubbelzinnigheden worden weggewerkt. Men kan
zorg dan op een instrumentele of een meer theoretische wijze benaderen
(van Doorne-Huiskes e.a., 2002).
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In de theoretische benadering gaat het niet zozeer over wát zorgverleners
doen, maar over de betekenis van de zorg voor de betrokkenen. Volgens van
den Brink (1999) is de wijze waarop men omgaat met de ander zeker even
belangrijk als het uitvoeren van de zorgtaken. Men kan slechts spreken over
zorg wanneer de zorgverlener ook oog heeft voor de persoonlijke omstan-
digheden, wanneer men de zorgbehoevende persoonlijk respecteert en
streeft naar een leefbare situatie. De opvatting dat zorg niet enkel een be-
paalde activiteit, maar ook een bepaalde houding vereist komt vaak terug in
feministische literatuur (De Munter & Vandemeulebroecke, 2000; Seven-
huijsen, 1999; van Doorne-Huiskes e.a., 2002). Volgens de zorgethici is
zorg een sociale praktijk, een continu proces dat zowel uit handelen als uit
denken bestaat. Tronto (1993) deelt dit proces op in vier onderling samen-
hangende elementen of fasen: zorgen om, zorgen voor, zorg geven en zorg
ontvangen. Voor elke fase van het zorgproces is een andere combinatie van
tijd, materiële middelen, kennis en vaardigheden nodig. (1) Met zorgen om
duidt ze aan dat men (h)erkent dat iemand behoefte heeft aan zorg. Ontvan-
kelijk zijn voor behoeften van anderen door middel van aandachtige betrok-
kenheid is daarmee de eerste voorwaarde om tot zorg te komen. (2) In de
fase van het zorgen voor moeten zorgbehoeften worden erkend en geïdenti-
ficeerd en middelen worden geselecteerd. Men neemt de verantwoordelijk-
heid op om, direct of indirect, tegemoet te komen aan iemands noden. (3)
Verzorgen is het daadwerkelijk uitvoeren van de zorgactiviteiten. Naast
toewijding en competentie vereist verzorging voldoende tijd en de juiste
materiële voorwaarden. (4) Een laatste element, zorg ontvangen spitst zich
toe op de zorgbehoevende persoon. De zorgbehoevende reageert op een
bepaalde manier op de verkregen zorg. De Munter en Vandemeulebroecke
(2000) wijzen er op dat Tronto zowel elementen van micro-, meso- als ma-
croniveau van zorg opneemt in haar definitie. Volgens deze auteurs kunnen
binnen het microniveau (de relatie tussen ‘nabije personen’) nog meerdere
elementen worden onderscheiden: cognities, attitudes, gedrag of een combi-
natie van deze elementen.

Doordat de definitie van zorg als sociale praktijk ‘care’ en ‘cure’ verenigt en
zowel het perspectief van de zorgverlener als dat van de ontvanger aan bod
laat komen, is deze uiterst zinvol. We sluiten ons aan bij de stelling dat zorg
zowel een handeling als een bepaalde houding vereist. Met het oog op de
bruikbaarheid voor het onderzoek kiezen we echter voor de instrumentele
benadering en conceptualiseren we zorg als het uitvoeren van een aantal
zorgactiviteiten. De instrumentele benadering is van nut om zorg meetbaar
te maken en samenhangen te onderzoeken (van Doorne-Huiskes e.a., 2002).
Deze benadering waarbij zorg onderscheiden wordt in een aantal vooraf te
definiëren taken of activiteiten vindt men dan ook in verschillende onder-
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zoeken terug (o.a. Dedry, 2001; Timmermans, 2003; van Doorne-Huiskes,
2002). De opdeling in zorgtaken die wij zullen gebruiken, komt uitgebreid
aan bod in hoofdstuk 6.

Het feit dat de zorgtaken de kern van de zorgdefinitie uitmaken betekent
niet dat we de emotionele aspecten (de ‘houding’) over het hoofd zien. In de
eerste plaats is in de lijst van zorgtaken ook een reeks socio-emotionele ta-
ken opgenomen. In de enquête bij de geregistreerde mantelzorgers is boven-
dien gevraagd naar de gevoelens en motivaties die meespelen bij het opne-
men van de zorg.

5.1.2. Keuze voor specifieke zorgsituaties

Dit onderzoek spitst zich toe op de zorg voor mensen die wegens ziekte,
handicap (aangeboren of niet) of ouderdom niet in staat zijn gewone dage-
lijkse activiteiten uit te voeren. Zorg wordt verleend en ontvangen in vele
primaire relaties, maar het zorgaspect maakt in normale omstandigheden
niet de hoofdmoot van de relatie tussen mensen uit. Pas wanneer er sprake is
van een relatief grote behoefte aan zorg, d.w.z. de zorgbehoevende kan de
handelingen die tot de dagelijkse routine behoren niet meer zelf uitvoeren of
ondervindt hierbij ernstige beperkingen, gaat het zorgen de overhand krijgen
over andere rolaspecten. Vragen m.b.t. de belasting, kosten en behoefte aan
ondersteuning van zorgverleners zijn in deze gevallen het meest relevant
(Timmermans, 2003).

Het gaat in ons onderzoek niet over de dagelijkse zorg binnen het huishou-
den of de diensten voor gezonde familieleden of vrienden. Ook de zorg voor
gezonde kinderen is niet in onze definitie opgenomen. Bij (gezonde) kinde-
ren is er geen sprake van ‘beperkingen’. Het tijdelijk afhankelijk zijn van
zorg maakt deel uit van hun normale evolutie. Als men kinderen krijgt, is
men erop voorbereid dat deze zorg deel van het leven zal gaan uitmaken.
Het krijgen van kinderen is ook (meestal) een vrije keuze. De aanwezigheid
van een persoon met een ziekte of handicap in de nabije omgeving en de
verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit zijn echter ongewild. Bij de
zorg voor een gezond kind is er het vooruitzicht dat de vereiste zorg gradu-
eel minder zwaar zal worden. De vooruitzichten m.b.t. de zorg voor een
zieke of een persoon met een handicap zijn in vele gevallen minder gunstig
of voorspelbaar. Hoewel de zorgtaken inherent niet van elkaar verschillen
en de tijdsinvestering en praktische problemen die ze tot gevolg hebben ver-
gelijkbaar zijn, is zorg voor gezonde kinderen dus te onderscheiden van
zorg voor zieken of personen met een handicap. Een praktische reden om
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zorg voor gezonde kinderen niet in de definitie op te nemen is dat dit in de
regel niet als mantelzorg wordt beschouwd. Aangezien mantelzorg de focus
is van de enquête onder de geregistreerde mantelzorgers en de vergelijk-
baarheid tussen beide onderzoeken (bij geregistreerde mantelzorgers en bij
burgers) vooropstaat, valt kinderzorg niet binnen onze zorgdefinitie.

5.2. Mantelzorg

Naargelang de aard van de zorgverlener worden een aantal zorgvormen on-
derscheiden. Een traditionele opdeling is deze in formele en informele zorg.
De formele zorg omvat de hulp en de zorg aangeboden door professionele
zorgverleners in het kader van hun beroepsactiviteiten. Onder de informele
zorg vallen de zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerszorg.

Zelfzorg omvat de “persoonlijke beslissingen en acties in het dagelijkse le-
ven met het oog op het voorzien in de eigen basisbehoeften, en de daarbij
aansluitende eigen activiteiten en vaardigheden die voornamelijk betrekking
hebben op de uitvoering van huishoudelijke activiteiten en de mogelijkheid
om sociale contacten te leggen, zich te ontplooien en zich te oriënteren in
tijd en ruimte” (Vlaamse regering, 2002). Er is dus sprake van zelfzorg
wanneer een persoon in staat is om in te staan voor eigen fysieke, psychi-
sche en sociale zorgen. Wanneer zelfzorg niet volstaat (er is sprake van een
verminderd of beperkt zelfzorgvermogen) moeten andere zorgvormen wor-
den ingeschakeld. Meestal is dit in eerste instantie de mantelzorg en, indien
deze het niet aankan of bij afwezigheid hiervan, de professionele zorg (De-
dry, 2001).

De Nederlandse Gezinsraad (1997, 14) omschrijft mantelzorg als de “zorg
aan een hulpbehoevende die niet in het kader van een hulpverlenend beroep
wordt gegeven, maar door één of meerdere leden uit diens directe omge-
ving”. Een mantelzorger is volgens Dedry (2001: 10-11) “een persoon die
op regelmatige basis extra zorg geeft (bovenop de gewone gangbare zorg)
aan een hulpbehoevende persoon uit zijn/haar directe omgeving, waarbij de
zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie die hij/zij heeft met de hulp-
behoevende persoon. De mantelzorger doet dit buiten het kader van een
hulpverlenend beroep en buiten het kader van het georganiseerde vrijwilli-
gerswerk”. Een cruciaal kenmerk van mantelzorg is dus de aanwezigheid
van een sociale of emotionele band tussen de betrokkenen. Mantelzorg vindt
plaats in een context van nabijheid en betrokkenheid. De mantelzorger is
een huisgenoot, familielid, vriend, buur of kennis van de zorgontvanger.
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Hierin ligt een belangrijk onderscheid met de vrijwilligerszorg. Vrijwilli-
gerszorg wordt verleend door een persoon die zich, onbezoldigd of beperkt
vergoed en in een gestructureerd verband, engageert om hulp- en dienstver-
lening te verstrekken aan een gebruiker of een groep van gebruikers
(Vlaamse regering, 2002).

Vrijwilligerszorg is meer gestructureerd en afgebakend in de tijd. Mantel-
zorg vormt vaak een antwoord op een al dan niet acute noodsituatie en be-
gint zelden weloverwogen. Het wordt geboden naargelang de nood en houdt
in sommige gevallen nooit op (Dedry, 2001; van Doorne-Huiskes e.a.,
2002).

Aangezien mantelzorg plaatsvindt tussen mensen die reeds vóór de zorgsi-
tuatie een band hadden, kan er een scala van gevoelens meespelen. De band
tussen zorgontvanger en zorgverlener kan zowel aspecten van plicht of
dwang als van emotionele betrokkenheid inhouden (Gremmen, 1995). De-
dry (2001) stelt dat mantelzorg een voorbeeld is van informele zorg waar —
ongeacht het geslacht van de zorgverlener— zorg voor zwaar zorgbehoe-
venden wordt opgenomen met een grenzeloos engagement en vanuit een
persoonlijke emotionele betrokkenheid bij de zorgvrager. Mantelzorgers
zorgen op basis van vanzelfsprekendheid en bereidheid tot wederkerigheid
voor een zorgbehoevende persoon (Luijkx, 2001; Spruytte e.a. 2000). On-
danks het altruïstische karakter van mantelzorg, is er vaak sprake van een
min of meer evenwichtige balans tussen geven en ontvangen (Luijkx, 2001).
In de praktijk staat er vaak iets tegenover de verleende zorg, bijv. onkosten-
vergoedingen of attenties.

Net als zorg kan ook mantelzorg op een theoretische en een meer instru-
mentele wijze worden benaderd (van Doorne-Huiskes e.a., 2002). Aan de
hand van de theorie van Tronto die hierboven reeds aan bod kwam, delen
van Doorne-Huiskes e.a. (2002) mantelzorg op in een aantal zorgfuncties:
het signaleren van een zorgbehoefte, het regelen of organiseren dat er in
deze behoefte wordt voorzien, het uitvoeren van de benodigde zorgtaken en
tenslotte het ontvangen van de mantelzorg. Volgens van Doorne-Huiskes
e.a. laat de theorie ruimte voor de veronderstelling dat bepaalde functies in
de mantelzorg kunnen worden overgenomen door anderen dan de primaire
mantelzorger (d.i. de mantelzorger die het meest zorg opneemt). De ver-
schillende fasen van de zorg als sociale praktijk moeten immers niet door
dezelfde persoon vertegenwoordigd worden, noch tegelijkertijd plaatsvin-
den.



81

Wanneer men mantelzorg op een instrumentele manier benadert, gaat het
over de vraag welke activiteiten of taken wel en welke niet onder mantel-
zorg moeten worden geschaard (van Doorne-Huiskes e.a., 2002). Mantel-
zorg kan dan verdeeld worden in een aantal gestandaardiseerde objectief
meetbare zorghandelingen op basis waarvan bijvoorbeeld onderzocht kan
worden wie welke zorgactiviteiten verricht, met welke regelmaat. Omwille
van praktische redenen kiezen wij hier voor deze benadering. Aan de hand
van de opgenomen zorgtaken, kan bepaald worden of iemand al dan niet een
(intensieve) mantelzorger is (zie hoofdstuk 6).

Zoals hierboven reeds gezegd vertoont (mantel)zorg voor gezins- en fami-
lieleden gelijkenissen met normale patronen van zorguitwisseling binnen
gezinnen of in de familie. Niet iedereen die af en toe een zorgtaak doet voor
een persoon uit zijn omgeving, verleent echter mantelzorg. In de eerste
plaats moet de zorg gebeuren voor een zorgbehoevende persoon. Ten twee-
de moet de zorg verleend worden met een zekere regelmaat. Volgens Zarit
en Edwards (1996, in: Spruytte e.a., 2000) is er enkel sprake van zorgverle-
ning wanneer de persoon regelmatig (wekelijks of dagelijks) geholpen
wordt bij de activiteiten van het dagelijkse leven. Aldus komen we tot de
volgende definitie van een mantelzorger:
‘Een mantelzorger is een persoon die op regelmatige basis zorgtaken uit-
voert voor een zorgbehoevende huisgenoot, familielid, vriend, buur of ken-
nis’.
In dit onderzoek lassen we tenslotte nog een derde restrictie in, nl. de zorg
moet plaatsgevonden hebben in de afgelopen 12 maanden (zie hoofdstuk 6).

Strikt genomen kan men volgens de theorie van Tronto mantelzorger zijn
zonder één concrete zorgtaak uit te voeren, maar door een coördinerende
functie op te nemen. De louter coördinerende mantelzorger komt bij ons niet
aan bod. Er moet een minimum aan taken worden opgenomen vooraleer we
hier spreken over mantelzorg. In hoofdstuk 6 wordt gespecificeerd over
welke zorgtaken het gaat en wordt aan de hand van het aantal taken dat men
opneemt een ‘CBGS_norm’ ontwikkeld.

Tot besluit kunnen we stellen dat de explicitering van mantelzorg een recent
fenomeen is. Het woord drukt een bedrijvigheid uit die slechts kort geleden
aan de oppervlakte is gekomen; voorheen waren de activiteiten een deel van
het vage impliciete vrouwenwerk binnen het gezin en de familie. Het expli-
citeren van deze tijdsbesteding heeft tot gevolg dat een karakterisering van
het ‘hoeveel’, ‘sedert hoelang’, het ‘door wie’ mogelijk wordt. Deze zorg
heeft zijn vanzelfsprekendheid verloren, en is meteen onderwerp geworden
van onderzoek en beleid.
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6. OPERATIONALISERING VAN HET BEGRIP ‘ZORG’ EN CONSTRUCTIE
CBGS_NORM

Kim Craeynest, Annelies Vanbrabant

In dit hoofdstuk operationaliseren we het theoretische zorgbegrip, opdat we
zouden kunnen nagaan welke zorg Vlamingen voor elkaar opnemen, en in
welke mate ze dit doen. Om de zorg meetbaar te maken gaan we uit van een
meer instrumentele en pragmatische invulling van zorg. Eenmaal dit zorg-
begrip geoperationaliseerd is, stellen we in een volgende paragraaf op basis
van het takenpakket van de geregistreerde mantelzorgers een norm op
(CBGS_norm) om de intensieve van de minder intensieve mantelzorgers te
onderscheiden. Deze norm kan dan worden toegepast in de steekproef van
de Vlaamse bevolking, zodat we bij de burgers een onderscheid kunnen ma-
ken tussen degenen die intensief en minder intensief (of helemaal niet) zor-
gen voor een zorgbehoevende naaste. Dit onderscheid is nuttig om te bere-
kenen hoeveel intensieve mantelzorgers er in de totale Vlaamse bevolking
(tussen 25 en 64 jaar) zijn (zie hoofdstuk 7). Het laat ons zelfs toe om een
schatting te maken van het aantal mantelzorgers in de (nabije) toekomst in
Vlaanderen (zie hoofdstuk 8).

6.1. Operationalisering van het zorgbegrip

Het verlenen van zorg bestaat uit een heel gamma van concrete taken en
activiteiten die kunnen worden ingedeeld in categorieën. We geven eerst een
overzicht van de verschillende indelingen in bestaand onderzoek, en lichten
daarna onze eigen indeling toe.

6.1.1. Indelingen van zorgtaken in bestaand onderzoek

van den Brink (1999) maakt een onderscheid tussen zes dimensies van
zorgtaken. Zorg houdt in de eerste plaats verpleging en lichamelijke verzor-
ging in met als doel de lichamelijke gezondheid te bevorderen. Daarnaast
houdt zorg opvang en bescherming in, gericht op de veiligheid van de be-
trokken persoon. Een derde dimensie is de persoonlijke ontplooiing en ont-
wikkeling van de zorgbehoevende. Zorg verwijst eveneens naar praktische
en huishoudelijke hulp. Bij de vijfde dimensie gaat de aandacht naar troost
en sociale steun. van den Brink beschrijft dit als een uiting van betrokken-
heid. De laatste dimensie van zorg is de regie en organisatie. Elke andere
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dimensie van zorg moet immers doelmatig georganiseerd en gecoördineerd
worden. Afhankelijk van de levensfase en de situatie waarin men zich be-
vindt, zal zich een ander patroon voordoen in de zorg die men ontvangt.

Deze indeling geeft goed weer wat dagelijkse verzorging inhoudt, maar
houdt geen rekening met het onderscheid tussen het ‘zorgen om’ (het erken-
nen van nood aan zorg, de bezorgdheid uiten) en het ‘verzorgen’ zelf (zie
definitie zorg als sociale praktijk (Hoofdstuk 5) Tronto, 1993). Zo past vol-
gens Opdebeeck e.a. (2003) het geven van sociale steun en troost (vijfde
dimensie bij van den Brink), evenals de dimensie waarin ontwikkeling en
ontplooiing van de persoonlijkheid centraal staan (derde dimensie), binnen
‘zorgen om’ of emotionele zorg. De relatie tussen zorgverlener en zorgbe-
hoevende staat in beide dimensies centraal terwijl de overige dimensies bij
van den Brink: verpleging en verzorging, huishoudelijke en praktische hulp,
opvang en bescherming, eerder verwijzen naar ‘verzorgende’ taken.

Walker e.a. (1995) brengen op basis van een literatuurstudie een driedeling
aan in concrete zorgtaken. De auteurs onderscheiden ‘instrumental activities
of daily living’, ‘activities of daily living’ en ‘socio-emotional aid’. De Ne-
derlandse Gezinsraad (1997) neemt de eerste twee termen over in een Ne-
derlandse vertaling: huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (=HDL)
en algemene dagelijkse levensverrichtingen (=ADL). De HDL’s omvatten
taken zoals de was doen, poetsen, het klaarmaken van maaltijden en admini-
stratieve taken. Ze komen overeen met de taken die in het dagdagelijkse
huishoudelijke werk voorkomen. De ADL’s zijn taken die aansluiten bij het
leven zelf, ze omvatten activiteiten als wandelen, een bad nemen en zich
aankleden. Zowel de ADL- als de HDL-taken kunnen in Tronto’s (1993)
definitie ondergebracht worden bij verzorgende taken. Sociaal-emotionele
taken worden door Walker e.a. (1995) in een derde categorie ondergebracht.
Deze aspecten van zorg zijn van belang voor de relatie tussen zorgverlener
en zorgbehoevende en voor het welbevinden van de betrokkenen. Ze ver-
wijzen naar het ‘zorgen om’- aspect van zorg.

Een gelijkaardige indeling van zorgtaken vinden we eveneens terug in een
publicatie van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau. De sociaal-
emotionele taken worden door Timmermans en Schellingerhout (2003) on-
dergebracht onder de algemene noemer ‘begeleiding’. Hierin vatten zij drie
vormen van steun samen: fysieke begeleiding (zoals aanwezig zijn), emoti-
onele ondersteuning (luisteren, troosten) en vervangende regie over het da-
gelijkse leven (zoals administratie van het huishouden). Huishoudelijke ver-
zorging is de tweede en persoonlijke verzorging de derde groep zorgtaken.
De auteurs vermelden verpleegkundige hulp als vierde categorie. Deze
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wordt echter niet opgenomen in hun onderzoek omdat mantelzorgers zich
over het algemeen niet wagen aan taken die een dergelijke deskundigheid
vereisen. Het uitvoeren van deze zorgtaken zou te weinig voorkomen om ze
als aparte zorgcategorie op te nemen.

6.1.2. Onze indeling van zorgtaken en vraagformulering

Voor onze indeling van zorgtaken gaan we ervan uit dat de zorg die wordt
opgenomen door mantelzorgers kan bestaan uit sociaal-emotionele, huis-
houdelijke en persoonsverzorgende zorgtaken. Met deze drie categorieën
sluiten we dicht aan bij de indeling die Walker destilleert uit zijn literatuur-
studie en ook in eerder Vlaams onderzoek (bijv. Spruytte e.a., 2000) is deze
indeling terug te vinden. Medische taken nemen we bewust niet op in de
indeling, om dezelfde reden als Timmermans en Schellingerhout (cfr. su-
pra).

Binnen elk van de drie categorieën wordt een lange lijst met zorgtaken sa-
mengesteld op basis van bestaand onderzoek. Inspiratie wordt vooral ge-
haald uit de onderzoeken van Dedry (2001), Mendonck & Meulemans
(2000) en Opdebeeck e.a. (1999).

Om de vraag in onze enquêtes duidelijk en overzichtelijk te maken, wordt
uit deze lijst een selectie gemaakt op basis van een aantal criteria: de waar-
schijnlijkheid dat taken voorkomen, het behoud van een brede waaier aan
activiteiten (waarin zowel vrouwen als mannen zich herkennen) en het ver-
mijden van overlap. De uiteindelijke lijst is niet exhaustief. Daarom is er
een extra antwoordlijn voorzien waar de respondent een andere uitgevoerde
taak kan invullen (zie schema 6.1 en vragenlijst in Bijlage).

De eerste categorie bevat sociaal-emotionele zorgtaken. Deze groep omvat
taken als gezelschap houden, ondersteuning bij verdriet evenals vervoer en
begeleiding bij bezoek aan familie of arts. Fysieke begeleiding en emotio-
nele ondersteuning horen beiden thuis in deze categorie omdat ze in de da-
gelijkse praktijk vaak samengaan (Timmermans & Schellingerhout, 2003).
Zo kan begeleiding bij de rit naar de dokter of zelfs louter aanwezig zijn bij
het doktersbezoek steun betekenen voor de zorgbehoevende.

Huishoudelijke taken vormen de tweede categorie, dit zijn de zogenaamde
HDL-taken zoals poetsen, wassen, strijken, klusjes opknappen, organiseren
van het huishouden en het invullen van papieren. In van den Brinks (1999)



88

zorgdimensies zijn deze terug te brengen tot regietaken en huishoudelijke en
praktische hulp.

De derde reeks zorgtaken omvat taken die te maken hebben met persoons-
verzorging, gaande van toezicht houden op medicatie, helpen bij het eten en
het zich wassen tot hulp bij het verversen van incontinentiemateriaal. Deze
taken zijn op fysiek vlak het meest intiem.

Schema 6.1 Overzicht zorgtaken bij de vraag naar het opnemen van zorg

Categorie zorgtaken Zorgtaak
Sociaal-emotionele taken a

b
c
d
e

f

Gewoon aanwezig zijn, gezelschap houden
Luisteren naar problemen
Ondersteuning bij verdriet
Vervoer/begeleiding naar dokter, ziekenhuis
Vervoer/begeleiding bij bezoek aan familie of
bij uitstapjes
Vervoer/begeleiding bij boodschappen, bezoek
aan bank, …

Huishoudelijke taken g
h
i
j
k
l
m
n

Poetsen
Kleren wassen en strijken
Huisdieren verzorgen
Boodschappen doen
Klusjes in/buiten huis opknappen
Bereiden van het eten, afwassen
Organiseren van het huishouden
Helpen bij het invullen van papieren

Persoonsverzorgende taken o
p
q
r
s

Toezicht houden op medicatie
Helpen bij het eten
Helpen bij het aan- en uitkleden
Helpen bij het zich wassen
Helpen bij toiletbezoek en verversen inconti-
nentiemateriaal

Andere taken t Andere (vul in)
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, vraag 34

“Mantelzorg in Vlaanderen”, vraag 14

De vraag naar de opgenomen zorgtaken bestaat in feite uit drie deelvragen
(zie schema 6.2 en vragenlijst in Bijlage). Per zorgtaak kan de respondent in
de kolom ‘Gedaan?’ aanduiden of hij deze taak al dan niet heeft uitgevoerd
in de afgelopen 12 maanden voor een zieke, een persoon met een handicap,
of een andere zorgbehoevende persoon. Deze informatie over de opgeno-
men taken, wordt aangevuld met twee kolommen waarin de respondent kan
aanduiden hoe vaak hij de zorgtaak uitvoerde en voor wie. In de kolom ‘hoe
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vaak?’ krijgen de geregistreerde mantelzorgers een antwoordschaal met vier
categorieën voorgelegd: (1) dagelijks, (2) één of meer keren per week, (3)
één of meer keren per maand, (4) één of meer keren in het afgelopen jaar.
De respondenten uit de enquête bij de burgers daarentegen hebben keuze uit
drie antwoordmogelijkheden; de categorie ‘dagelijks’ werd weggelaten. In
de kolom ‘voor wie?’ de zorgtaak werd uitgevoerd, zijn drie antwoorden
mogelijk: (1) huisgenoot, (2) familielid van buiten het huishouden, (3)
vriend, kennis of buur. Door deze beperking van categorieën zorgbehoeven-
den willen we er ons van verzekeren dat we enkel de mantelzorgers berei-
ken, en niet de mensen die deze zorgtaken opnemen in het kader van het
georganiseerd vrijwilligerswerk. Daar is normaliter geen sociale of emotio-
nele band tussen de ‘verzorger’ en de zorgbehoevende. In beide vragenlijs-
ten kan de respondent het cijfer omcirkelen dat bij zijn antwoordkeuze staat.

Schema 6.2 Vraag naar het opnemen van zorgtaken, de frequentie ervan en
de bestemmeling van de zorg

Hieronder staat een lijst van activiteiten. Heeft u de afgelopen 12 maanden
zelf deze activiteiten opgenomen voor zieke, gehandicapte of andere zorg-
behoevende personen die minstens één maand nood hadden aan hulp? In-
dien ja, hoe vaak en voor wie?

(omcirkel in de eerste kolom bij elke activiteit of u dit al dan niet voor ie-
mand gedaan heeft: 1 = neen, 2 = ja.
Indien ja, omcirkel in de tweede kolom hoe vaak u dit deed: 1 = één of meer
keren per week, 2 = één of meer keren per maand, 3 = één of meer keren in
de afgelopen 12 maanden.
Omcirkel in de derde kolom voor wie u dit deed. Deed u bepaalde activitei-
ten voor meerdere personen, neem dan de persoon voor wie u dit het meest
deed: 1 = huisgenoot, 2 = familielid van buiten het huishouden, 3 = vriend
/kennis /buur).

Let op! Het gaat hier niet om activiteiten die u in het kader van uw be-
roep doet en ook niet om het helpen van gezonde kinderen of gezonde
volwassenen.
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, vraag 34

6.1.3. Duur van de zorgnood en tijdspanne

De vraag naar verleende zorg peilt naar taken uitgevoerd voor zorgbehoe-
vende personen die minstens één maand nood hadden aan zorg, ongeacht of
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de zorgbehoevende inwoont bij de respondent (schema 6.2). Deze onder-
grens m.b.t. de duur van zorgbehoevendheid (‘minstens één maand’) wordt
ingebouwd om in de enquête onder de burgers de respondenten te bereiken
die intensief mantelzorg verlenen. Hoe langer de periode van zorgbehoe-
vendheid, hoe groter immers de kans dat de zorgbehoevende meer zorg no-
dig heeft en de zorgtaken als gevolg daarvan regelmatig worden uitgevoerd.

Aan de respondent wordt gevraagd om terug te blikken op de verleende
zorgactiviteiten in het voorbije jaar. Deze tijdspanne biedt een voldoende
lange periode om een groot aantal mensen te bereiken. Toch is de periode
kort genoeg voor de respondent om een duidelijk beeld te behouden van de
gebeurtenissen in die periode. Wanneer bij retrospectieve vragen te ver
wordt teruggegaan in de tijd, kunnen er steeds meer geheugeneffecten (‘re-
call error’) optreden (Lessler & Kalsbeek, 1992).

6.2. Berekening van een intensiteitsmaat voor mantelzorg: de
CBGS_norm

De vraag wat een intensieve mantelzorger van een minder intensieve onder-
scheidt, is nog steeds niet beantwoord. In deze paragraaf bekijken we eerst
de intensiteit van de zorgverlening bij de geregistreerde mantelzorgers, om
daarna op basis van hun takenpakket een norm op te stellen (CBGS_norm).
Aan de hand van deze norm kunnen we in de volgende hoofdstukken de
antwoordpatronen van intensieve en minder intensieve mantelzorgers ver-
gelijken.

6.2.1. De zorgverlening door geregistreerde mantelzorgers

De enquête bij de geregistreerde mantelzorgers leert ons dat de groep
‘mantelzorgers’ niet homogeen is. Niet alle mantelzorgers zorgen evenveel,
dé mantelzorger bestaat niet. De tijd die men besteedt aan het verzorgen van
één of meer zorgbehoevende personen varieert van 1 uur per week tot een
continue beschikbaarheid. In figuur 6.1 zien we dat bij de geregistreerde
mantelzorgers 18% minder dan 7 uur per week zorgt (dus gemiddeld minder
dan 1 uur per dag), 23% zorgt 7 tot 14 uur per week (dit is 1 tot 2 uur per
dag). Daartegenover neemt 20% van de mantelzorgers minstens 84u per
week zorgtaken op (dit is minstens 12u per dag), waarvan 13% 24u op 24u
beschikbaar is voor de zorgbehoevende.
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Figuur 6.1 Tijd besteed aan zorg door geregistreerde mantelzorgers (in %)

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

Er is ook een grote verscheidenheid in het aantal zorgtaken dat wordt opge-
nomen. Gemiddeld neemt een geregistreerde mantelzorger 13 verschillende
zorgtaken op. Figuur 6.2 toont ons dat meer dan één op drie geregistreerde
mantelzorgers (36%) 16 tot 19 verschillende zorgtaken op zich neemt. Bij
de 70- tot 74-jarigen loopt dit aandeel zelfs op tot 44% (niet in figuur 6.2
weergegeven). Slechts een minderheid van de geregistreerde mantelzorgers
(9%) neemt minder dan 6 taken op. 24% van de geregistreerde mantelzor-
gers verleent tussen de 6 en de 10 verschillende zorgtaken aan zijn zorgbe-
hoevende, voor 31% van de geregistreerde mantelzorgers gaat het om 11 tot
15 taken.

Figuur 6.2 Omvang van het takenpakket van geregistreerde mantelzorgers
(in %)
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Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

Als we de verdeling bekijken naargelang de aard van de zorgtaken, zien we
dat sociaal-emotionele en huishoudelijke taken door de geregistreerde man-
telzorgers het meest worden opgenomen: respectievelijk 97% en 96% van
hen neemt minstens één van deze taken op. Wat de sociaal-emotionele taken
betreft, wordt ‘gewoon aanwezig zijn, gezelschap houden’ zowel door man-
nen als door vrouwen het meest aangeduid (89%). Op de tweede plaats komt
‘luisteren naar problemen’ (bij 81% van de mannelijke en 82% van de
vrouwelijke geregistreerde mantelzorgers). Wat de huishoudelijke taken
betreft staat ‘boodschappen doen’ op de eerste plaats bij mannen (86%) en
vrouwen (85%). Op de tweede plaats staat bij de vrouwen ‘kleren wassen en
strijken’ (78%), bij de mannen is dit ‘helpen bij het invullen van papieren’
(80%). Persoonsverzorgende taken worden echter ook door een groot aantal
geregistreerde mantelzorgers opgenomen: niet minder dan 82% van deze
mantelzorgers verleende minstens één persoonsverzorgende taak in de af-
gelopen 12 maanden. ‘Toezicht houden op medicatie’ is zowel bij de man-
nen (66%) als bij de vrouwen (70%) de meest voorkomende activiteit bin-
nen deze groep zorgtaken. Op de tweede plaats staat bij mannen (56%) en
vrouwen (63%) ‘helpen bij het aan- en uitkleden’.
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Op figuur 6.3 lezen we af dat de overgrote meerderheid (78%) van de gere-
gistreerde mantelzorgers de drie soorten zorgtaken combineert. Voor 16%
van de geregistreerde mantelzorgers bestaat het takenpakket uit een combi-
natie van sociaal-emotionele en huishoudelijke taken. Een andere combina-
tie of een beperking tot één soort zorgtaken komt in veel mindere mate voor.
Als slechts één groep zorgtaken wordt gedaan, zijn het eerder sociaal-
emotionele zorgtaken (1,5%).

Figuur 6.3 Variëteit van het takenpakket van geregistreerde mantelzorgers
(in %)

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar
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In verschillende onderzoeken is het aantal uren dat men besteedt aan zorg de
standaard om te bepalen wie al dan niet een intensieve mantelzorger is. Het
Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau gaat uit van een gemiddelde
van 16 tot 20 uur per maand (Timmermans, 2003). Dat is minder dan 1 uur
per dag. In navolging van deze Nederlandse maat is 7% van onze geregi-
streerde mantelzorgers geen intensieve mantelzorger, vermits zij gemiddeld
minder dan 4 uur per week zorg verlenen.
In Vlaanderen gaat Dedry5 (2001) uit van een gemiddelde van 2 uur per dag.
38% van onze geregistreerde mantelzorgers is volgens deze standaard geen
intensieve mantelzorger omdat ze gemiddeld minder dan 14 uur per week
zorg verlenen.
Een mogelijke verklaring voor het feit dat niet alle geregistreerde mantel-
zorgers ook intensieve mantelzorgers zijn, is dat niet uitsluitend primaire
mantelzorgers zijn opgenomen in de steekproef. Bij de registratie van de
mantelzorgers door de Zorgkassen kon de zorgbehoevende immers meerde-
re mantelzorgers opgeven. Daarbij werd niet aangegeven welke mantelzor-
ger hoeveel (uren) zorg voor zijn rekening nam.

Om het onderscheid te kunnen maken tussen intensieve en minder intensie-
ve mantelzorgers, opteren we voor een benadering via het aantal en het soort
taken dat wordt opgenomen. Er wordt dus uitgegaan van een variëteitsbena-
dering en niet van een intensiteitsbenadering op basis van het aantal uren dat
mantelzorg wordt verleend. Voor het uitwerken van deze variëteitsbenade-
ring maken we gebruik van de 19 zorgtaken6 ingedeeld volgens de aard van
de taken: sociaal-emotionele zorgtaken, huishoudelijke taken en persoons-
verzorgende taken, want deze vormen samen het integraal takenpakket van
de mantelzorgers.

De hoeveelheid taken hangt bij de geregistreerde mantelzorgers sterk samen
met het aantal uren dat ze zorg verlenen (tabel 6.1). Van degenen die 1 tot 6
uur per week mantelzorg verlenen, doet 50% minder dan 9 taken voor de
zorgbehoevende. Slechts 7% mantelzorgers doet meer dan 15 taken. Bij de
geregistreerde mantelzorgers die meer dan 38 uur per week zorg verlenen,
doet ruim 60% meer dan 15 taken.

                                                
5 Dedry startte in 2000 een onderzoek naar mantelzorg in Vlaanderen. De steekproef in

dit onderzoek bevat 392 mantelzorgers tussen 30 en 85 jaar. Gezien de verschillende
steekproefgrootte en leeftijdsgrenzen vergelijken we geen percentages uit ons onder-
zoek met het onderzoek van Dedry, maar we kunnen wel het beeld dat zij naar voor
brengt van de Vlaamse mantelzorgers nuanceren en al dan niet bevestigen met ons ma-
teriaal.

6 Zonder de extra antwoordlijn ‘Andere taken’, want deze taken kunnen niet eenduidig
ondergebracht worden in één van de drie categorieën zorgtaken. Dit geeft echter geen
verschuiving in de resultaten.
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Tabel 6.1 Tijd besteed aan zorg naar aantal uitgevoerde zorgtaken door
geregistreerde mantelzorgers ( in %)

Aantal uitgevoerde Tijd besteed aan zorg (u/week)
zorgtaken 1 - 6u 7 - 14u 15 - 38u 39 - 83u 84 – 167u 168u
1 - 8 taken 50 29 9 4 2 8
9 - 11 taken 29 24 16 10 4 9
12 - 15 taken 15 29 32 24 29 21
16 - 19 taken 7 18 44 62 65 63
Aantal respondenten
(=100%) 418 541 615 307 161 291
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

Ook in onderzoek van het NIDI verwacht men een samenhang tussen het
aantal zorgtaken en de zorgtijd. De onderzoekers verwachten dat naarmate
iemand meer zorgtaken verricht, zeer waarschijnlijk ook het aantal uur dat
aan de mantelzorg wordt besteed, groter zal zijn (Van Doorne–Huiskes &
Dykstra, 2002).

De variëteit aan taken is dus, naast het aantal uren dat men zorgt, eveneens
een goede maat voor de intensiteit aan zorg. De takenvariëteit kan op twee
manieren worden benaderd. Niet alleen het aantal taken, maar ook de aard
ervan speelt een rol. Het aantal taken dat wordt verleend binnen elke groep
zorgtaken (sociaal-emotionele, huishoudelijke en persoonsverzorgende ta-
ken) geeft ons aanvullende informatie over de diversiteit van het takenpak-
ket van de mantelzorger.

6.2.2. Constructie van de CBGS_norm

De uitdaging is nu om een globale maat (CBGS_norm) te construeren om
iemand als intensieve mantelzorger te kunnen aanduiden. De geregistreerde
mantelzorgers fungeren hiervoor als referentiegroep. Zij worden in de hui-
dige Vlaamse wetgeving immers als mantelzorger beschouwd (voor criteria
van wetgeving, zie hoofdstuk 1). Het takenpakket van de intensieve geregi-
streerde mantelzorgers nemen we als basis voor het construeren van de
CBGS_norm.
Om de intensieve mantelzorgers te identificeren wordt er een dubbele selec-
tie gedaan. Voor elk van de categorieën (sociaal-emotionele, huishoudelijke
en persoonsverzorgende taken) nemen we aan dat niet iedereen die één taak
doet een intensieve mantelzorger is. We stellen dat iemand min-
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stens evenveel taken moet opnemen als de geregistreerde mantelzorgers in
meerderheid (75%) opnemen. Voor de sociaal-emotionele taken is dit 4 ta-
ken (op 6), voor de huishoudelijke taken eveneens 4 taken (op 8), en voor de
persoonsverzorgende taken is dit 2 taken (op 5). Iemand is dus bijvoorbeeld
een intensieve mantelzorger op het gebied van huishoudelijke zorgtaken, als
hij minstens 4 huishoudelijke zorgtaken opneemt.

Om nu over de drie groepen zorgtaken heen de intensieve mantelzorgers te
onderscheiden van de minder intensieve, krijgen de categorieën zorgtaken in
de tweede fase van de selectie een gewicht toegewezen. Hoewel sociaal-
emotionele zorgtaken een belangrijke rol spelen, maken ze volgens Walker
e.a. (1995) niet de essentie van het zorgverlenen uit. Zowel zorgbehoevende
als gezonde mensen hebben immers nood aan ‘sociaal-emotionele zorg’; dit
soort taken en noden maakt inherent deel uit van de sociale relaties tussen
mensen. Ook de huishoudelijke taken vormen op zich niet de hoofdmoot
van mantelzorg. Het verschil met het runnen van een ‘normaal’ huishouden
is niet altijd even duidelijk. Enkel sociaal-emotionele zorgtaken of enkel
huishoudelijke taken verlenen is volgens ons niet voldoende om als inten-
sieve mantelzorger te worden beschouwd. Ook Schellingerhout (2003) stelt
dat globaal gezien er intensiever wordt gezorgd naarmate men meer ver-
schillende soorten zorgtaken verleent. Wij stellen dat als men aan het crite-
rium voor twee categorieën zorgtaken voldoet (en dus bijvoorbeeld minstens
4 sociaal-emotionele taken én minstens 4 huishoudelijke taken opneemt), er
sprake is van intensieve mantelzorg.

De taken binnen de categorie persoonsverzorging nemen een specifieke
plaats in bij de mantelzorg. Ze zijn intiemer van aard en hebben om die re-
den een grotere impact op het zelfstandigheidsgevoel van de zorgbehoeven-
de. “Wanneer mensen daar toe in staat zijn, nemen zij de persoonlijke ver-
zorging voor eigen rekening. Door de norm van onafhankelijkheid en een
zeker taboe op lichamelijke aanraking, wordt de persoonlijke verzorging
alleen aan anderen overgelaten wanneer er sprake is van ernstige ziekte of
handicap. Bovendien zijn dit, vanwege de intimiteit, voor mantelzorgers
moeilijke zorghandelingen.” (Luijkx, 2001, 62). Vaak nemen ze ook veel
tijd in beslag, zo blijkt uit onderzoek van Schellingerhout (2003). Elke com-
binatie van zorgtaken waarin persoonsverzorging voorkomt, vraagt meer tijd
dan andere combinaties met evenveel soorten zorgtaken. Iemand die op het
gebied van persoonsverzorgende taken een ‘mantelzorger’ is (en dus min-
stens 2 persoonsverzorgende taken opneemt) wordt daarom al zeker gere-
kend tot de intensieve mantelzorgers, ongeacht of deze persoon ook sociaal-
emotionele of huishoudelijke taken uitvoert.
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Samengevat betekent dit dat geregistreerde mantelzorgers die op 2 van de 3
groepen zorgtaken of bij persoonsverzorgende taken evenveel doen als 75%
van alle geregistreerde mantelzorgers, als intensieve mantelzorgers worden
beschouwd. Voldoen zij niet aan deze CBGS_norm dan worden zij als min-
der intensieve mantelzorgers aanzien.
Vermits we aan de burgers dezelfde batterij zorgtaken hebben voorgelegd
als aan de geregistreerde mantelzorgers, kan worden bepaald welke bur-
gers intensieve en welke minder intensieve mantelzorgers zijn. Burgers die
op 2 van de 3 groepen zorgtaken of bij persoonsverzorgende taken evenveel
doen als 75% van alle geregistreerde mantelzorgers, voldoen aan de
CBGS_norm en worden dus als intensieve mantelzorgers beschouwd. Bur-
gers die wel minstens één zorgtaak opnemen maar niet voldoen aan de
CBGS_norm worden beschouwd als minder intensieve mantelzorgers. Ne-
men zij geen enkele zorgtaak op zich dan zijn zij uiteraard geen mantelzor-
ger.

6.2.3. Validering van de CBGS_norm

We willen ons er van verzekeren dat de CBGS_norm redelijk is. Deze glo-
bale maat kan op verschillende manieren worden gevalideerd. Een eerste
valideringsmaat is de frequentie van het verlenen van zorgtaken. Als we
kijken naar de intensieve mantelzorgers onder de burgers (degenen die dus
aan de CBGS_norm voldoen) zien we dat bij maar liefst 78% wekelijks
zorgtaken worden opgenomen (figuur 6.4). Slechts 11% geeft aan enkel
zorgtaken ‘één of meer keren in de afgelopen 12 maanden’ opgenomen te
hebben. Bij de burgers die niet aan deze CBGS_norm voldoen (maar wel
minstens één zorgtaak opnemen), neemt slechts 45% wekelijks zorgtaken op
en neemt 23% enkel jaarlijks zorgtaken op.

Bij de geregistreerde mantelzorgers van dezelfde leeftijdsgroep (25- tot 64-
jarigen) wordt dit resultaat bevestigd. 74% van degenen die aan de
CBGS_norm voldoen, neemt minstens wekelijks zorgtaken op, terwijl 3%
van deze intensieve mantelzorgers enkel zorgtaken op jaarbasis opneemt.
Bij de 65- tot 79-jarige intensieve geregistreerde mantelzorgers is dit res-
pectievelijk 86% en 4% (niet in figuur 6.4 weergegeven). Bij de geregi-
streerde mantelzorgers die niet aan de CBGS_norm voldoen, neemt 30%
wekelijks zorgtaken op, en verleent 13% enkel op jaarbasis zorgtaken aan
hun zorgbehoevende. Ook hier liggen de percentages voor de 65- tot 79-
jarige geregistreerde mantelzorgers hoger, namelijk respectievelijk 45% en
19% (niet in figuur 6.4 weergegeven).
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Figuur 6.4 Intensieve en minder intensieve (geregistreerde) mantelzorgers
naar het opnemen van zorgtaken op wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse

basis (in %)

MZ+ : minder intensieve mantelzorger uit de enquête onder de burgers;
MZ++ : intensieve mantelzorger uit de enquête onder de burgers;
GMZ+ : minder intensieve geregistreerde mantelzorger;
GMZ++ : intensieve geregistreerde mantelzorger.
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar

Het al dan niet inwonen van de zorgbehoevende is een tweede validerings-
maat voor onze globale maat van ‘intensieve mantelzorger’. De zorg die aan
een huisgenoot wordt verleend is immers veelal intensiever dan aan niet-
huisgenoten (Arber & Ginn, 1990, in: Dooghe, 1992). 25% van de burgers
die intensieve mantelzorgers zijn, verleent uitsluitend zorg aan huisgenoten,
terwijl dit aandeel bij degenen die niet aan de norm voldoen (maar die wel
minstens één taak hebben opgenomen) slechts 8% bedraagt (figuur 6.5). Dit
resultaat vinden we nog versterkt terug bij de geregistreerde mantelzorgers.
40% van de 25- tot 64-jarige geregistreerde mantelzorgers die aan de
CBGS_norm voldoen, zorgt uitsluitend voor een huisgenoot. Bij degenen
die niet aan deze norm voldoen, is dit slechts 9%. Voor de 65- tot 79-jarige
geregistreerde mantelzorgers is dit respectievelijk 69% en 25% (niet in fi-
guur 6.5 weergegeven).
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Figuur 6.5 Intensieve en minder intensieve (geregistreerde) mantelzorgers
naar bestemmeling van de zorg (in %)

MZ+ : minder intensieve mantelzorger uit de enquête onder de burgers;
MZ++ : intensieve mantelzorger uit de enquête onder de burgers;
GMZ+ : minder intensieve geregistreerde mantelzorger;
GMZ++ : intensieve geregistreerde mantelzorger.
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar

We kunnen besluiten dat onze geconstrueerde CBGS_norm een goede maat
is om intensieve mantelzorgers van minder intensieve te onderscheiden.
Waar we in wat volgt spreken over intensieve mantelzorgers (MZ++), wor-
den die burgers bedoeld die aan de CBGS_norm voldoen. Daarnaast zijn er
bij de burgers ook nog minder intensieve mantelzorgers (MZ+) die minstens
één zorgtaak opnemen, maar niet aan de CBGS_norm voldoen en niet-
mantelzorgers (MZ-)die geen enkele zorgtaak opnemen. Bij de geregistreer-
de mantelzorgers kunnen we op dezelfde manier het onderscheid maken
tussen intensieve geregistreerde mantelzorgers (GMZ++) en minder inten-
sieve geregistreerde mantelzorgers (GMZ+) (zie schema 6.3).
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Schema 6.3 Gebruikte terminologie inzake mantelzorgstatus

Burgers niet-mantelzorgers (MZ-)
minder intensieve mantelzorgers (MZ+)
intensieve mantelzorgers (MZ++)

Geregistreerde mantelzorgers minder intensieve geregistreerde mantel-
zorgers (GMZ+)
intensieve geregistreerde mantelzorgers
(GMZ++)

LITERATUUR

Dedry, A. (2001), Mantelzorgers, doorbloeiers in het zorglandschap. Leuven:
VZW Ons zorgnetwerk.

Dooghe, G. (1992), Informal caregivers of elderly people: an European review.
Ageing and society, pp. 369-380.

Lessler, J., W. Kalsbeek (1992), Nonsampling Error in Surveys. New York: Wiley,
pp. 263-273.

Luijkx, K. (2001), Zorg; wie doet er wat aan? Een studie naar zorgarrangementen
van ouderen. Wageningen Universiteit.

Mendonck, K., H. Meulemans (2000), Tijd voor zorg, een analyse van de zorgver-
lening in de gezondheids- en welzijnssector. Brussel: VUB Press.

Nederlandse Gezinsraad (1997), Mantelzorg moet mogen. Den Haag: NGR.
Opdebeeck, S., H. Van Hove, Ch. Van Audenhove (2003), Zin in zorg? Reflecties

en gesprekken over zingeving aan mantelzorg. Leuven: LUCAS.
Opdebeeck, S., H. Vandenberk, Ch. Van Audenhove, F. Lammertyn (1999), Het

debat over de zorgverzekering in Vlaanderen. Historiek en visie van de bevol-
king. Leuven: LUCAS.

Schellingerhout, R. (2003), De mantelzorger. In: J.M. Timmermans (red.), Mantel-
zorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau, pp. 33-57.

Spruytte, N., Ch. Van Audenhove, F. Lammertyn (2000), Als je thuis zorgt voor
een chronisch ziek familielid. Onderzoek over mantelzorg voor dementerende
ouderen en voor psychiatrische patiënten. Leuven / Apeldoorn: Garant.

Timmermans, J.M. (red.) (2003), Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzor-
gers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.



101

Timmermans, J.M., R. Schellingerhout (2003), Onderzoeksverantwoording. In:
J.M. Timmermans (red.), Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers.
Den Haag: Sociaal en cultureel Planbureau, pp. 9-31.

Tronto, J.C. (1993), Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care.
New York / Dondon: Routledge.

van den Brink, G. (1999), Een schaars goed. De betekenis van zorg in de heden-
daagse levensloop. Utrecht: NIWZ.

Van Doorne-Huiskes, J., P.A. Dykstra (2002), Mantelzorg: tussen vraag en aan-
bod. NIDI-rapport, 63.

Walker, A.J., C.C. Pratt, L. Eddy (1995), Informal caregiving to aging family
members, a critical review. Family Relations, 44, pp. 402-411.



102



103

7. HET AANTAL MANTELZORGERS IN VLAANDEREN EN NUANCERING
VAN DE CBGS-SCHATTING AAN DE HAND VAN BELGISCHE EN
INTERNATIONALE GEGEVENS

Thérèse Jacobs, Kim Craeynest

We bespreken in de volgende paragrafen eerst de resultaten van de schatting
van het aantal mantelzorgers op basis van eigen onderzoek, aangevuld met
ander Vlaams / Belgisch onderzoek uitgevoerd vanuit een mantelzorgerper-
spectief. Daarna bieden we een overzicht van gelijkaardig onderzoek in de
ons omringende landen. Maar vooreerst wijzen we nog op enkele problemen
die optreden bij het maken van schattingen.

Het spreekt vanzelf dat de schatting van het aantal personen dat mantelzorg
verleent, sterk afhangt van de reikwijdte van de definitie (Timmermans,
2003). Er is terzake nog geen standaard voorhanden. Voorlopig kunnen we
enkel de schatting zoals wij volgens onze CBGS_norm berekend hebben,
vergelijken met de resultaten van andere schattingen.

De sociaal-wetenschappelijke en empirische studie van de mantelzorg van-
uit het perspectief van de mantelzorger is geen eenvoudige zaak. Vooreerst
is er het methodologische probleem: hoe een representatief staal samenstel-
len?

Schattingen van het aantal mantelzorgers in een samenleving kunnen ofwel
vertrekken van een populatie van zorgbehoevende personen, ofwel van de
algemene bevolking, ofwel van een registratiesysteem van mantelzorgers.

Voorbeelden van het eerste soort onderzoek zijn het LOVO_1 onderzoek
(Jacobs e.a., 2004), het LUCAS onderzoek rond dementerende ouderen en
psychiatrische patiënten (Spruytte e.a., 2000) en het onderzoek van Breda
e.a. (1996) rond zorg voor hoogbejaarden. In deze onderzoeken wordt een
sample van mantelzorgers samengesteld vanuit een steekproef van zorgbe-
hoevende personen. De onderzoeken van Spruytte e.a. en van Breda e.a.
hebben als nadeel dat de steekproef een selectie is van mensen die hun weg
reeds gevonden hebben naar de georganiseerde zorg.

De socio-economische enquête (NIS, 2001) en het onderzoek “Zorg in
Vlaanderen” zijn voorbeelden van het tweede soort opzet. Hier wordt aan de
bevolking (of een steekproef van de bevolking, zoals in het tweede genoem-
de onderzoek) de vraag voorgelegd of en in welke mate ze ‘mantelzorger’
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zijn. Een minpunt bij deze benadering is dat er heel veel enquêtes afgeno-
men moeten worden om als resultaat een magere oogst ‘mantelzorgers’ te
hebben. In dergelijk onderzoek kan niet echt doorgevraagd worden over de
mantelzorgsituatie, omdat deze vragen slechts voor een beperkt deel van de
onderzoekspopulatie relevant zijn.

De derde methode (bijv. het onderzoek van Dedry (2001) en “Mantelzorg in
Vlaanderen”) is enkel mogelijk wanneer er in een bepaalde geografische
omschrijving (een stad, een regio, een land) een systematische registratie
van mantelzorgers bestaat. Het nadeel bij deze methode is dat de populatie
mantelzorgers begrensd wordt door de criteria die worden gehanteerd voor
de registratie.

Naast een methodologisch is er ook een conceptueel probleem dat zich stelt
wanneer er geen registratiesysteem in voege is. Het al dan niet mantelzorger
zijn, speelt zich immers af in de private leefwereld. Het begrip is weliswaar
vertrouwd in de beperkte wereld van wetenschappers en raakt stilaan be-
kend in de welzijns- en gezondheidswereld, maar dit neemt niet weg dat
velen er niet mee vertrouwd zijn. Bovendien is het al dan niet mantelzorger
zijn gewoonlijk niet gebaseerd op een welbewuste keuze van de mantelzor-
ger. De zorgverlening vloeit eerder voort uit de sociale relatie die men heeft
met de zorgbehoevende persoon. Dit maakt dat mantelzorgers zichzelf niet
als dusdanig zien maar wel als partner, dochter, ouder, vriend, … van een
zorgbehoevende persoon. Wanneer er een ondersteunend beleid is uitge-
werkt, is dit uiteraard een probleem: degenen die zichzelf niet als mantel-
zorger zien zullen wellicht niet op de hoogte geraken van hun rechten als
mantelzorger (Pijl, 2003).

7.1. Aantal mantelzorgers in Vlaanderen / België

7.1.1. De CBGS-enquête "Zorg in Vlaanderen"

De invalshoek van het onderzoek “Zorg in Vlaanderen” is de bevolking. De
steekproef werd samengesteld uit de Vlaamse bevolking van 25 tot 64 jaar
(zie hoofdstuk 4). Aan alle respondenten werden vragen gesteld omtrent hun
bijdrage tot het niet-georganiseerde zorgvermogen van de samenleving (de
mantelzorg). Aan de hand van onze CBGS_norm (zie hoofdstuk 6), kunnen
we vaststellen wie al dan niet een intensieve mantelzorger is. Het is bijge-
volg mogelijk om de aandelen intensieve mantelzorgers per leeftijdsgroep
en per geslacht te berekenen. Op basis van deze aandelen en het totaal aantal
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Vlaamse mannen en vrouwen (met Belgische nationaliteit7) in diezelfde
leeftijdsgroepen kunnen we het aantal intensieve mannelijke en vrouwelijke
mantelzorgers van 25 tot 64 jaar schatten. De som van die schattingen levert
een schatting van het totale aantal intensieve mantelzorgers in de Vlaamse
bevolking van 25 tot 64 jaar.

Deze schatting kan op twee manieren worden uitgewerkt. Enerzijds kunnen
we een maximale schatting maken, op basis van het aandeel respondenten
dat de vraag in verband met het opnemen van zorgtaken correct invult. Op
die manier komen we in totaal aan ruim 580.000 intensieve mantelzorgers in
de groep 25- tot 64-jarige Vlamingen (dit is ongeveer 19%) waarvan
335.000 vrouwen en 245.000 mannen (tabel 7.1). Anderzijds kunnen we een
andere, minimale, schatting maken, waarbij we ervan uitgaan dat alle men-
sen die de vraag niet invulden, of die helemaal niet meewerkten aan het on-
derzoek8, niet ‘zorgen’ in onze betekenis van het woord en dus per definitie
geen intensieve mantelzorger kunnen zijn. Dit brengt ons op een totaal van
bijna 400.000 intensieve mantelzorgers in de groep 25- tot 64-jarige Vla-
mingen, ofwel 13%, waarvan 240.000 vrouwen en 160.000 mannen (tabel
7.1).

In hoeverre wordt deze schatting van het zorgpotentieel door andere instru-
menten bevestigd of ontkracht? Daarvoor bekijken we de resultaten uit de
Panel Studie van Belgische Huishoudens en deze uit de socio-economische
enquête.

7.1.2. De Panel Studie van Belgische Huishoudens

In de Belgische context werd de populatiebenadering om te komen tot een
schatting van het aantal mantelzorgers voor het eerst gehanteerd in de Panel
Studie van Belgische Huishoudens (PSBH). Dit is een onderzoeksproject
dat opstartte in 1992 en dat grosso modo een jaarlijkse bevraging omvat van
steeds dezelfde personen (het panel). Het project werd gefinancierd door de
federale diensten van het wetenschapsbeleid in het kader van hun sociaal-
economisch onderzoeksprogramma. Het werk werd uitgevoerd aan de uni-
versiteiten van Antwerpen en van Luik, in het kader van het Steunpunt Ge-
zinsdemografisch Panel. De laatste bevragingsronde vond plaats in 2002,
aardoor 10 volledige jaren uit het leven van de respondenten te beschrijven
zijn.

                                                
7 In onze steekproef zijn geen vreemdelingen opgenomen, deze werden ook in de schat-

ting van het aantal mantelzorgers niet meegerekend.
8 Uitgezonderd personen die omwille van overlijden, handicap, anderstaligheid of ver-

keerde adresgegevens niet konden meewerken aan het onderzoek.
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Tabel 7.1 Schatting van het aantal intensieve mantelzorgers in Vlaanderen,
per geslacht en per leeftijdsgroep

Geboortejaar

Aantal
personen

in bevolking
(*)

Max.
aandeel
MZ++

volgens
enquête

(**)

Geschat
maximum

aantal MZ++
in bevolking

Min.
aandeel

MZ++ vol-
gens en-

quête  (**)

Geschat
minimum

aantal MZ++
in bevolking

A. VROUWEN
1973-1977 (25-29j.) 164.721 0,21 34.845 0,16 25.641
1968-1972 (30-34j.) 191.413 0,14 27.183 0,10 18.751
1963-1967 (35-39j.) 217.244 0,15 32.792 0,12 26.037
1958-1962 (40-44j.) 222.303 0,27 59.145 0,19 42.274
1953-1957 (45-49j.) 207.362 0,25 52.837 0,19 39.533
1948-1952 (50-54j.) 189.426 0,23 42.846 0,16 30.631
1943-1947 (55-59j.) 175.411 0,29 50.748 0,20 35.546
1938-1942 (60-64j.) 147.760 0,23 34.691 0,15 21.565
Totaal 1.515.640 335.087 239.978

B. MANNEN
1973-1977 (25-29j.) 170.896 0,13 22.177 0,08 13.087
1968-1972 (30-34j.) 196.376 0,16 31.420 0,10 18.928
1963-1967 (35-39j.) 224.122 0,13 29.883 0,08 18.172
1958-1962 (40-44j.) 227.404 0,17 37.716 0,12 26.940
1953-1957 (45-49j.) 211.584 0,13 26.739 0,08 17.826
1948-1952 (50-54j.) 193.304 0,21 40.513 0,14 27.281
1943-1947 (55-59j.) 176.448 0,16 28.808 0,10 18.097
1938-1942 (60-64j.) 141.669 0,20 28.334 0,13 18.726
Totaal 1.541.803 245.590 159.057

C. TOTAAL
1973-1977 (25-29j.) 335.617 57.022 38.728
1968-1972 (30-34j.) 387.789 58.603 37.679
1963-1967 (35-39j.) 441.366 62.675 44.209
1958-1962 (40-44j.) 449.707 96.861 69.214
1953-1957 (45-49j.) 418.946 79.576 57.359
1948-1952 (50-54j.) 382.730 83.359 57.912
1943-1947 (55-59j.) 351.859 79.556 53.643
1938-1942 (60-64j.) 289.429 63.025 40.291
Totaal 3.057.443 580.677 399.035
Bron: (*) Rijksregister (1/1/2003)

(**)“Zorg in Vlaanderen, burgers 25-64 jaar.



107

De vragenlijst bevat een vraag die peilt naar het engagement als mantelzor-
ger. De inleiding situeert vooreerst de vragen: het gaat over de ‘dagelijkse
bezigheid’. Na een vraag over opvang van kinderen, volgt: “Staat u in voor
de opvang van een ander persoon, al dan niet lid van dit huishouden, die
speciale hulp behoeft omwille van zijn ouderdom, ziekte of handicap en dit
zonder betaling? (Niet in het georganiseerde vrijwilligerswerk)”. In Vlaan-
deren antwoordde in 2001 6% van de respondenten (+16 jaar) bevestigend
op deze vraag. Het cijfer dat vaak in de media wordt aangehaald, namelijk
van 280.000 mantelzorgers in Vlaanderen (Dedry, 2001), is gebaseerd op
deze databank. Er is een verschil naar geslacht: 3% van de mannen en 7%
van de vrouwen staat in voor de opvang van iemand die speciale hulp nodig
heeft. Er is ook een verschil naar regio: in Vlaanderen zijn de aandelen on-
geveer gelijk met deze van Brussel (5%) en beduidend lager dan in Wallo-
nië (8%).

Deze vraag werd in precies dezelfde vorm jaarlijks gesteld, vanaf 1994. De
trend is veeleer dalend in Vlaanderen en Brussel, maar stabiel in Wallonië
(figuur 7.1).

Figuur 7.1 Aandeel 25- tot 64-jarige mantelzorgers in België naar regio,
1994-2001

Bron: Steunpunt Gezinsdemografisch panel, Universiteit Antwerpen, persoonlijke mede-
deling
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De resultaten van de PSBH en de CBGS-enquête “Zorg in Vlaanderen” lo-
pen sterk uiteen. Hiervoor zijn diverse redenen.
De PSBH - methode berekent de indicator via een bevraging van de toe-
stand op het ogenblik van het interview. De CBGS-methode daarentegen
biedt een indicatie van de ervaring met het verrichten van mantelzorgtaken
tijdens de voorbije 12 maanden. De hogere incidentie in de CBGS-
steekproef is mede hierdoor te verklaren.

Bovendien vertrekken wij van een inventaris van taken; de vraag naar de
intensiteit wordt slechts in tweede orde gesteld. Het sleutelwoord bij de PS-
BH daarentegen is ‘dagelijkse opvang’. De taken die werden voorgelegd in
onze enquête onder de burgers zijn niet beperkt tot ‘opvang’. De CBGS-
aanpak is derhalve ruimer. Het resultaat (beperkt tot Vlaanderen, 25- tot 64-
jarigen) toont aan dat de schatting via de taken, over een ruimere periode en
niet aangestuurd op het dagelijks patroon, inderdaad ruim driemaal zo hoog
is als de schatting via één, alomvattende vraag. Dit betreft de maximale
schatting. Maar ook de minimale CBGS-schatting ligt tweemaal hoger.

7.1.3. De socio-economische enquête (2001)

In 2001 organiseerde het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) een
algemene bevraging bij de bevolking onder de naam van ‘Socio-
economische enquête’. In de feiten gaat het over een bevragingsinstrument
dat de tienjaarlijkse volkstelling vervangt.
Het NIS heeft in haar enquête een vraag naar zorg opgenomen. De benade-
ring gelijkt op deze van de PSBH. Het betreft een peiling van het engage-
ment in mantelzorg op het ogenblik van de bevraging. Opvallend is dat de
vraag meer gespecificeerd is in ruimte en tijd. Daar luidt het: “Staat u ten
minste één keer per week niet beroepsmatig in voor hulp of verzorging van
één of meerdere personen met langdurige ziekten, aandoeningen of handi-
caps (bijv. beperkte mobiliteit)?”. De vraag werd in principe gesteld aan alle
personen (private huishoudens) geboren vóór 1995, dus van 6 jaar en ouder.
Degenen die bevestigend antwoorden, kunnen dan aangeven wie de hulpbe-
hoevende persoon is en hoeveel tijd er gewoonlijk wordt besteed aan deze
hulp of verzorging.

Het aandeel mantelzorgers verandert naarmate er andere leeftijdsgroepen
worden opgenomen in de bestudeerde populatie. Zo ligt de indicator hoger
wanneer enkel rekening wordt gehouden met de bevolking van 25 tot 64
jaar: 12,7% voor België tegenover 8,9% wanneer de hele bevolking van 6
jaar en ouder in rekening wordt gebracht (tabel 7.2).
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Tabel 7.2 Aandeel mantelzorgers in België, naar regio (6 jaar en ouder)

Totale
populatie

(a)

Totale respons
populatie

(b)

Aandeel
mantelzorg

(op a)

Aandeel
mantelzorg

(op b)
Vlaams Gewest 1.167.306 1.008.685 7,2 8,3
Waals Gewest 649.749 561.101 8,5 9,9
Brussels Gewest 188.497 162.387 8,1 9,3

België 2.005.552 1.732.173 7,7 8,9
Bron: Socio-economische enquête 2001, 20%-steekproef (bewerking door NIS)

Maar de aard van de vraagstelling beïnvloedt wellicht nog meer het resultaat
van de meting. Hoe komen de begrippen ‘instaan voor hulp/verzorging’
(NIS), respectievelijk ‘instaan voor opvang’ (PSBH) over bij de respondent?
Welke gevolgen heeft het weglaten van ‘ouderdom’, het toevoegen van
‘langdurig’ bij ziekte, voor de herkenning van zichzelf als mantelzorger?
En, uiteraard, welke gevolgen heeft de beperking tot ‘minstens één keer per
week’, wat wijst op een meer intense hulp? De vergelijking toont aan dat de
NIS-formulering een hogere incidentie oplevert voor België (9,2% voor 16-
plussers tegenover 5,8% voor 16-plussers in de
PSBH).

Wanneer we enkel rekening houden met de leeftijdsgrenzen die het CBGS-
onderzoek “Zorg in Vlaanderen” hanteert (25 tot 64 jaar), vermindert de
kloof tussen beide indicatoren. Waar het CBGS-onderzoek leidt tot een
schatting van 19% is deze van de socio-economische enquête 10%. Wan-
neer we enkel rekening houden met de respondenten die minstens wekelijks
de voorgelegde taken hebben uitgevoerd valt het verschil nagenoeg weg.

We kunnen dus stellen dat onze CBGS-schatting (zowel de maximale als de
minimale schatting) een stuk hoger ligt in vergelijking met de PSBH. Ook in
vergelijking met het NIS liggen onze schattingen hoger, maar hier werd een
in de tijd beperkend concept van ‘mantelzorger’ gehanteerd. Als we in de
CBGS-schatting net als het NIS de beperking van ‘minstens één keer per
week zorgtaken uitvoeren’ hanteren, is het patroon wel gelijkend.
Wellicht geeft de CBGS-methode via de takenbenadering per definitie een
hogere schatting van het aantal mantelzorgers. Immers, het is mogelijk dat
de omschrijvingen ‘hulp of verzorging’ (NIS) en ‘instaan voor opvang’
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(PSBH) opgevat worden als elementen uit het vrouwelijke domein. Het kan
zijn dat mannen weliswaar correct aangeven of ze een of andere taak hebben
uitgevoerd, maar dit veel minder doen wanneer de omschrijving algemeen is
en verwijst naar traditionele vrouwenrollen.

7.2. Onderzoek in Europa

Het onderzoek naar de bijdrage van verwanten, buren en vrienden aan de
zorg van zorgbehoevende personen is in vele Europese landen een actuele
onderzoeksthematiek. Er is evenwel nauwelijks standaardisering in de ge-
bruikte methodologie van gegevensverzameling.

Nederland heeft veruit de meeste ervaring op dit terrein. Er zijn voor Ne-
derland zowel onderzoeken gerapporteerd met een oudere, zorgbehoevende
bevolking als observatie-eenheid (Van Doorne-Huiskes & Dykstra, 2002)
als bevolkingsonderzoek (Timmermans 2003). Dit laatste onderzoek be-
spreken we in § 7.2.1.

Het Verenigd Koninkrijk heeft een zeer sterke wetenschappelijke onder-
bouw voor gerontologische thema’s in het algemeen en de zorg en onder-
steuning van de oudere bevolking in het bijzonder. Ook mantelzorg is er een
intens bestudeerd fenomeen, zij het hoofdzakelijk vanuit het standpunt van
de zorgvrager. In Engeland en Wales werd ook pas in de Volkstelling 2001
een gelijkaardige vraag opgenomen als in de Belgische sociaal-economische
enquête. Ongeveer 1 op 10 van de bevolking tussen 16 en 74 jaar antwoordt
bevestigend op de vraag of men zorgt voor personen die zorgbehoevend zijn
omwille van een handicap of chronische ziekte of omwille van ouderdom.
Ook in de Algemene Huishouden Survey (GHS 2000) wordt gevraagd naar
de onbetaalde zorg aan derden. De resultaten (rechte tellingen en enkele
beperkte meer gedetailleerde analyses) worden meegedeeld op de website
van het UK statistisch bureau (www.statistics.gov.uk/census2001). In theorie
wordt er in de UK een register aangelegd van mantelzorgers, met name via
de huisartspraktijken. Het systeem trad in voege in april 2002. In principe
maakt dit instrument een steekproeftrekking mogelijk.

Duitsland heeft eveneens onderzoeksinspanningen geleverd op beide vlak-
ken, maar de resultaten van de surveys werden tot hiertoe nog niet gepubli-
ceerd. We bespreken deze resultaten in § 7.2.2 aan de hand van mondelinge
mededelingen.
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Via het onderzoek van Attias-Donfut (1995) heeft Frankrijk een essentiële
bijdrage geleverd aan de studie van de intergenerationele relaties. De auteur
heeft wellicht voor het eerst aangetoond hoe belangrijk het is om een onder-
scheid te maken tussen de gezichtspunten van de verschillende generaties.
Onze zoektocht naar bevolkingsonderzoek in Frankrijk heeft niets opgele-
verd. Wel is er een grootschalig onderzoek “Handicaps-Incapacité-
Dépendance” (HID), in verschillende golven uitgevoerd in de periode 1998-
2001. Dit onderzoek behandelt de gevolgen van het optreden van gezond-
heidsproblemen voor het dagelijkse leven van de betrokkenen. De steek-
proef van de tweede golf, die betrekking heeft op thuiswonende personen
omvat iets minder dan 20.000 personen (Dutheil, 2001). In deze survey
werd aan de zorgbehoevende respondent gevraagd om zijn meest nabije
mantelzorger aan te duiden. Deze werd dan bijkomend bevraagd (N=
2.366). Op basis van deze gegevensbanken werden verschillende analyses
opgezet, ondermeer een projectie tot 2040 (Bontout e.a., 2002).

7.2.1. Een vergelijking met Nederland

In Nederland gaat recent veel aandacht uit naar onderzoek over mantelzorg.
Zo verschenen de resultaten van een onderzoek, uitgevoerd in 2001-2002
door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) (Timmermans, 2003). Anders
dan in Vlaanderen, beschikken de onderzoekers niet over een landelijke
registratie van mantelzorgers. Daarom werkte men in twee fasen: in een
opsporingsfase werden mantelzorgers opgespoord en nadien werd een
steekproef uit deze geïdentificeerde mantelzorgers uitvoerig bevraagd.

Bijna 11.000 personen (18-plussers) werden vooreerst telefonisch gecon-
tacteerd. 22% van deze steekproef herkent zich in minstens één van drie
voorgelegde zorgsituaties. Het SCP hanteert een brede definitie wat de
hulpverlening betreft: géén momentopname, wel ervaring gedurende de af-
gelopen twaalf maanden. Wat de zorgsituatie betreft wordt verwezen naar
hulp geboden aan “iemand in uw naaste omgeving (familie, vrienden, ken-
nissen) die chronisch ziek of gehandicapt is en daardoor geregeld hulp nodig
heeft (bij de persoonlijke verzorging, de huishoudelijke verzorging of de
organisatie van het dagelijks leven (zoals begeleiding)” of aan “iemand die
langer dan twee weken veel hulp nodig had wegens ziekte, ongeval of zie-
kenhuisopname” of aan “iemand die thuis overleden is en die ook thuis is
verpleegd”.
Het SCP hanteert een gelijkaardig concept van mantelzorg als ons onder-
zoek “Zorg in Vlaanderen”. Het resultaat, namelijk het aandeel intensieve
mantelzorgers (19% voor de leeftijd van 18 tot 99 jaar, bij SCP) leunt dicht
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aan bij ons resultaat (19% voor de leeftijd van 25 tot 64 jaar, bij CBGS),
gegeven dat slechts 13% van de geïdentificeerde mantelzorgers in Neder-
land ouder zijn dan 65 jaar (De Boer e.a., 2003). We kunnen dus stellen dat
de patronen van Nederland en Vlaanderen gelijklopend zijn.

7.2.2. Een vergelijking met Duitsland

Voor Duitsland kunnen we gebruik maken van de recente resultaten van
twee instrumenten.

Vooreerst betreft het de jaarlijkse bevraging van de Sozio-ökonomischen
Panel (SOEP), een panel dat nu reeds 18 jaar loopt. In deze SOEP-studie
wordt een vraag gesteld naar verzorging en opvang van zorgbehoevende
personen in het kader van een globale vraag naar de dagindeling. Het betreft
dus een beperkende vraag: er moet regelmaat zijn, het is een momentopna-
me en er is een restrictie ingebouwd ten aanzien van de persoon die wordt
geholpen. Deze moet zorgbehoevend (‘Pflegebedürftig’) zijn. Met deze in-
formatie is het mogelijk om, naast een inschatting van het aantal personen
dat hulp verleent, ook het gemiddeld aantal uren besteed aan verzor-
ging/opvang per werkdag en/of zaterdag en/of zondag te berekenen. We
geven de resultaten van 2001, zoals meegedeeld op de website
(www.diw.de/deutsch/produkte/publikationen/wochenberichte/docs/04-20-
1.html).

In de leeftijdsgroep van 16 jaar en ouder zegt 6% minstens 1 uur in een ge-
wone week aan zorg en opvang te besteden. Meer vrouwen (7%) dan man-
nen (4%) zijn mantelzorger. De modus inzake leeftijd bij de mannen ligt
tussen 60 en 70 jaar (9%); deze bij de vrouwen is meer gespreid, namelijk
van 45 tot 64 jaar met een piek van 13% in de leeftijdsgroep van 50 tot 54
jaar. Jongeren, en dan vooral mannen, zijn nauwelijks betrokken bij deze
zorg.
Het gemiddeld aantal uren dat besteed wordt aan zorg en opvang op een
gewone werkdag is 2,3 uur voor de mannen en 3,1 uur voor de vrouwen.
Deze intensiteit is vrijwel constant over de verschillende leeftijdsgroepen.

Het andere instrument is de tweede golf van de ‘Alterssurveys’ (2002). Hier
worden personen van 40 jaar en ouder bevraagd. In deze omvangrijke vra-
genlijst wordt expliciet gepeild naar mantelzorg. De vraag luidt: “Gibt es
personen, die auf Grund ihres schlechten Gesundheitszustandes von Ihnen
privat oder ehrenambtlich betreut bzw gepflegt werden oder denen Sie re-
gelmässig Hilfe leisten?” (Vraag 539). De personen die ‘ja’ antwoorden,
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worden doorverwezen naar een aantal vragen die peilen naar de aard van de
zorgbehoevende, de aanwezigheid van beroepsmatige zorg en de aard van
de zorg die de mantelzorger verleent. Deze vraag is opnieuw beperkend: er
wordt gepeild naar de toestand op het ogenblik van de bevraging zelf en een
verwijzing naar regelmaat is ingebouwd. Langs de andere kant is er ruimte
gelaten voor vrijwilligerswerk.

Ook hier werden de resultaten nog niet gepubliceerd en ons dus mondeling
meegedeeld. 10,3% van de bevraagde personen antwoordt bevestigend op
de gestelde vraag. De meeste onder hen geven socio-emotionele zorg
(88,4%), iets minder huishoudelijke hulp (75,3%) en nog minder persoons-
verzorging (43,7%). Iets meer vrouwen (12,8%) dan mannen (7,8%) verle-
nen zorg. Ook in Duitsland is de kloof tussen de geslachten dus niet erg
groot.

Deze vergelijking met Nederland en Duitsland duidt op een patroon. Op de
vraag of mensen op dit moment zorgen voor een naaste (een momentopna-
me dus), antwoordt ongeveer 6% van de totale bevolking (16-plussers) po-
sitief, wat de oudere bevolking betreft (40-plussers) gaat het om ongeveer
10%.
Wanneer de vraag ruimer wordt gesteld, en met name wordt gevraagd naar
de ervaring met zorg (ongeacht het opnemen van taken) gedurende het af-
gelopen jaar, komen we aan ongeveer 20% van de bevolking (18-plussers).
Hieruit kunnen we besluiten dat onze maximale CBGS-schatting (19% van
de Vlamingen tussen 25 en 64 jaar) niet onrealistisch is.

7.2.3. Internationaal vergelijkende inschattingen van aantal mantelzor-
gers op basis van de European Community Household Panel

Naast dit landenonderzoek komt, mede onder impuls van de Europese ka-
derprogramma’s inzake onderzoek, ook internationaal vergelijkend onder-
zoek op gang. Er wordt gestreefd naar een standaardisering van de metingen
van allerlei sociale fenomenen. De ontwikkeling van economische en de-
mografische indicatoren is reeds veel verder gevorderd; de ontwikkeling van
sociale indicatoren komt op kruissnelheid.
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Ondermeer ‘ZUMA’ (Social Indicators Department, Mannheim, Duitsland)
heeft een project op gang getrokken onder de naam ‘European System of
Social Indicators (EUSI)’. Dit systeem omvat in de eerste plaats een uitvoe-
rig en geargumenteerd conceptueel luik. De mantelzorg werd opgenomen in
het levensdomein ‘bevolking, huishoudens en families’, en meer in het bij-
zonder in de meetdimensie ‘sociale dienstverlening door families’. Belang-
rijk is dat de indicator aangeeft in welke mate aandacht wordt besteed aan
het menselijk kapitaal (‘preserving human capital’).

De database omvat op dit ogenblik de hierboven vermelde PSBH-indicator,
die vanaf 1994 in het raam van de European Community Household Panel
(ECHP) aan de deelnemende panelleden in de diverse landen werd voorge-
legd. De gegevens zijn on-line ter beschikking gesteld van de gebruikers
(www.gesis.org/en/social_monitoring/social_indicators/EU_Reporting/eusi.
htm).

Er worden twee tabellen voorgesteld. Een eerste gegeven heeft betrekking
op alle hulp, informeel verleend, een tweede uitsluitend op de hulp verleend
aan huisgenoten. Figuur 7.2 geeft een overzicht van het percentage mensen
dat dagelijks opvang verleent aan personen die speciale hulp behoeven om-
wille van ouderdom, ziekte of handicap. Het betreft dus voor Vlaanderen en
België de eerder beschreven PSBH-indicator. Het is opmerkelijk hoe de
aandelen in de verschillende Europese landen gelijklopend zijn. De in de-
mografische en gezinsmateries gebruikelijke verschillen tussen noordelijke,
westelijke en zuidelijke landen worden niet teruggevonden.

Het Belgische patroon is te vergelijken met dat van Nederland en Italië: de-
ze drie landen zijn de koplopers in de groep. Maar, wanneer we enkel de
cijferreeks van Vlaanderen bekijken, dan blijkt dat Ierland, Oostenrijk en
Spanje eerder de landen te zijn met een vergelijkbare evolutie. Deze landen
situeren zich eerder in een middengroep.
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Figuur 7.2 Aandeel +18-jarige mantelzorgers in enkele Europese landen en
in Vlaanderen, 1994-1999

Bron:    European Community Household Panel

7.3. Ter afronding

Het onderzoek naar mantelzorg is in Europa in volle ontwikkeling. Niette-
genstaande reeds vele projecten werden opgezet vanuit een landenoverstij-
gend en vergelijkend perspectief is er nog steeds een chaos aan definities en
operationaliseringen. Dit bemoeilijkt uiteraard het vergelijkend onderzoek
en heeft tot gevolg dat de impact van het gevoerde beleid nog niet kan wor-
den onderzocht. Een standaardisering van de concepten en operationalise-
ringen dringt zich op. Er bestaat hiervoor voldoende interesse, precies om-
wille van het feit dat mantelzorg een essentieel onderdeel vormt van het
sociale kapitaal en zo dus van de sociale cohesie.

LITERATUUR

Attias-Donfut,Cl. (red.) (1995), Les solidarités entre générations. Essais et
Recherches, Nathan.

3

4

5

6

7

8

9

10

1994 1995 1996 1997 1998 1999

pe
rc

en
t

Oostenrijk België Spanje Italië

Ierland Nederland Vlaanderen



116

Bontout, O., C. Colmin, R. Kerjosse (2002), Personnes âgées dépendantes et
aidants potentiels: une projection à l’horizon 2040. Etudes et Résultats, 160,
DREES.

Breda, J., A. Vanpellican, S. Crets (1996), Zorg voor bejaarden in nood. Onder-
zoek in opdracht van het Ministerie van Welzijn en Gezin. Antwerpen: UFSIA.

Dedry, A. (2001), Mantelzorgers, doorbloeiers in het zorglandschap. Leuven:
VZW Ons Zorgnetwerk.

DIW Berlin. Private Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen in Deut-
schland.
http://www.diw.de/deutsch/produkte/publikationen/wochenberichte/docs/04-20-
1.html.

Dutheil, N. (2001), Les aides et les aidants des personnes âgées. Etudes et
Résultats, 142, DREES.

Jacobs, Th., L. Vanderleyden, L. Vanden Boer (2004), Op latere leeftijd. De leef-
situatie van 55-plussers in Vlaanderen. Leuven / Appeldoorn: Garant. CBGS-
Publicatie 1.

Pijl, M. (2003), Developments in the support of carers. In Finland, England and
the Netherlands, 1998-2002, www.socialstyrelsen.sv.

Spruytte, N., Ch. Van Audenhove, F. Lammertyn (2000), Als je thuis zorgt voor
een chronisch ziek familielid. Onderzoek over de mantelzorg voor dementeren-
de anderen en voor psychiatrische patiënten. LUCAS. Leuven / Appeldoorn:
Garant.

Timmermans, J.M. (red.) (2003), Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzor-
gers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

van Doorne-Huiskes, J., P.A. Dykstra (2002), Mantelzorg: tussen vraag en aanbod,
NIDI-rapport 63.



117

8. ZORGCAPACITEIT IN HET VLAANDEREN VAN NU EN MORGEN

Annelies Vanbrabant, Kim Craeynest

Op basis van de definitie van een intensieve mantelzorger (zie hoofdstuk 6),
kunnen we de respondenten van de enquête onder de burgers indelen in drie
groepen: niet-mantelzorgers, minder intensieve mantelzorgers en intensieve
mantelzorgers. Bijna 2 op 3 Vlamingen in de leeftijdsgroep 25 tot 64 jaar
verleent mantelzorg aan een persoon die zorgbehoevend is wegens ziekte,
ouderdom of handicap. Deze 65% kunnen we onderverdelen in 45% minder
intensieve en 19% intensieve mantelzorgers. De intensieve mantelzorgers
namen in het afgelopen jaar minstens evenveel taken op als driekwart van
de geregistreerde mantelzorgers. De overigen (35%) namen in de loop van
de voorbije 12 maanden geen enkele zorgtaak op.

In het eerste deel van dit hoofdstuk maken we, op dezelfde wijze als de
schatting van het aantal mantelzorgers in de Vlaamse bevolking van 25 tot
64 jaar (hoofdstuk 7), een (grove) schatting van het aantal mantelzorgers in
de toekomst. In het licht van de bevolkingsevoluties (zie hoofdstuk 2) kun-
nen deze vooruitberekeningen van groot belang zijn voor de zorgsector. De
evoluties voorspellen een groter aantal zorgbehoevenden, en tegelijkertijd
minder jongeren die, eenmaal ze op beroepsactieve leeftijd zijn, de zorg
voor deze mensen zullen kunnen opnemen.

Naar de toekomst toe is het ook belangrijk te weten welke structurele ele-
menten zoals opleiding, arbeidssituatie en verstedelijkingsgraad verband
houden met het verlenen van mantelzorg. Nieuwe prognoses zullen ook met
deze kenmerken rekening moeten houden. In het tweede deel van dit hoofd-
stuk gaan we daarom de determinanten na van het verlenen van mantelzorg.
Het zijn die kenmerken die volgens onze analyse het sterkst samenhangen
met het al dan niet verlenen van mantelzorg, die in volgende vooruitbereke-
ningen moeten worden opgenomen om een preciezer beeld te krijgen van
het aantal mantelzorgers dat Vlaanderen in de toekomst rijk zal zijn. Als uit
de analyse bijvoorbeeld zou blijken dat het verlenen van mantelzorg sterk
samenhangt met een laag opleidingsniveau, zullen schattingen van het aan-
tal mantelzorgers in de toekomst het stijgend opleidingsniveau van de be-
volking moeten incalculeren.
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8.1. Zorgcapaciteit: vooruitberekeningen

We maken schattingen van het aantal mantelzorgers voor het jaar 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015 en 2020, telkens voor het
Vlaams Gewest. Voor deze vooruitberekening maken we gebruik van onze
maximale schatting van het aandeel mantelzorgers (zie hoofdstuk 7) en van
de bevolkingsprognoses van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en het
Federaal Planbureau (2001). Gezien in de bevolkingsprognoses van het NIS
tevens de vreemdelingen opgenomen zijn, in tegenstelling tot in onze steek-
proef, moeten we voor onze vooruitberekeningen zelf een schatting maken
van het aantal Vlamingen zonder vreemdelingen. Hiervoor gebruiken we het
gemiddeld aantal vreemdelingen over de jaargangen 1997 tot 2003 (Datawa-
rehouse Demografie).

We willen beklemtonen dat het hier gaat om een grove schatting van het
aantal mantelzorgers, de cijfers mogen niet absoluut worden geïnterpreteerd.
We willen enkel een beeld schetsen van de evolutie van het aantal mantel-
zorgers tussen 25 en 64 jaar in het Vlaanderen van de toekomst, waarbij we
ervan uitgaan dat het aandeel intensieve mantelzorgers binnen de verschil-
lende leeftijdsgroepen niet verandert in de tijd.

We verwachten dat het totaal aantal mantelzorgers over geslacht en leeftijd
heen (25- tot 64-jarigen) in de nabije toekomst eerst stijgt van ruim 580.000
in 2002 tot ruim 600.000 in 2010, om daarna stelselmatig te dalen tot
591.000 in 2020 (figuur 8.1). Als we dit echter bekijken per leeftijdsgroep,
zijn de resultaten niet zo eenduidig. Bij de 25- tot 34-jarigen stellen we een
daling vast van 115.600 in 2002 tot 110.900 mantelzorgers in 2015, daarna
is er een lichte stijging tot 111.900 in 2020. In de leeftijdscategorie 35 tot 44
jaar daalt het aantal mantelzorgers continu (van 159.500 mantelzorgers in
2002 tot 129.300 in 2020). Binnen de groep 45- tot 54-jarigen stijgt het
aantal mantelzorgers tot het jaar 2010 (van 162.900 in 2002 tot 180.300 in
2010), maar daarna neemt dit aantal af tot ruim 159.400 in 2020. In de leef-
tijdscategorie 55 tot 64 jaar is er een continue stijging waar te nemen (van
142.600 in 2002 tot 190.600 mantelzorgers in 2020).
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Figuur 8.1 Schatting van het aantal mantelzorgers (25 tot 64 jaar) in
Vlaanderen, 2002-2020

8.2. Determinanten van het verlenen van mantelzorg

In dit onderdeel gaan we na in welke mate er een verband is tussen de soci-
ale, economische en demografische kenmerken van de respondenten uit de
enquête onder de burgers en het al dan niet verlenen van mantelzorg9. De
vraag die we stellen, luidt dan: “Wie heeft er het meeste kans om mantel-
zorger te zijn?” We gaan na welk aandeel van een bepaalde bevolkingsgroep
mantelzorg verleent (tabel 8.1).
                                                
9 Vooraleer we overgaan tot de beschrijving van de resultaten dienen twee methodologi-

sche kanttekeningen te worden gemaakt. In de analyses voor dit werkdocument hebben
we het verband nagegaan tussen een aantal sociale, demografische en economische
achtergrondkenmerken van de respondent en de variabelen die we als ‘onafhankelijk’
beschouwen. In deze publicatie beperken we ons tot de bivariate effecten waarbij we
steeds controleren voor de effecten van de overige achtergrondkenmerken. Multivariate
analyses komen in latere publicaties aan bod. Een tweede opmerking betreft de statisti-
sche significantie van de verbanden. We bepalen de significantie aan de hand van een
Chi-kwadraattoets. De bovengrens om te spreken van een significant verband is in dit
document een probaliliteitswaarde van 0,05.
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8.2.1. Geslacht

In het verlenen van mantelzorg is er op twee vlakken een onderscheid tussen
mannen en vrouwen. Vrouwen zijn iets vaker een mantelzorger: 67% van de
vrouwen en 62% van de mannen tussen 25 en 64 jaar verleent mantelzorg.
Vrouwen zorgen iets intensiever dan mannen: 22% van de vrouwen en 16%
van de mannen zorgt intensief voor een zorgbehoevende persoon. Mannen
zorgen dan weer vaker minder intensief (46% bij de mannen tegenover 44%
bij de vrouwen). Deze verschillen zijn te wijten aan de 40-plussers10. Bij
hen zorgt 26% van de vrouwen en 17% van de mannen intensief terwijl 47%
van de mannen en 44% van de vrouwen minder intensieve mantelzorg biedt.
Dit tweezijdige onderscheid blijkt ook uit eerder onderzoek (Humbert & van
den Dungen, 1994; Kwekkeboom in: Timmermans, 2001). Bij controle naar
opleidingsniveau, merken we dat het verschil tussen mannen en vrouwen
enkel speelt bij de respondenten zonder diploma hoger onderwijs. Mantel-
zorg blijft, vooral bij de lager opgeleiden, een vrouwenaangelegenheid. Het
hogere opleidingsniveau van de jongere cohorten kan in de toekomst met
andere woorden leiden tot een grotere gendergelijkheid in het opnemen van
mantelzorg.

8.2.2. Leeftijd

Oudere Vlamingen verlenen vaker mantelzorg dan jongeren. Mantelzorgers
(ongeacht de intensiteit van de mantelzorg) zijn meestal tussen de 30 en 60
jaar oud. Intensieve mantelzorgers zijn iets ouder: in de leeftijdscategorie
van 25 tot 39 jaar schommelt het percentage intensieve mantelzorgers tussen
14% en 17%. Vanaf de leeftijdsgroep 40 tot 44 jaar ligt dit percentage ho-
ger, het schommelt tussen 19% en 23%. De toename is vooral te danken aan
de vrouwelijke mantelzorgers in deze leeftijdsgroep. Bij mannen is de kans
om mantelzorger te worden in de verschillende leeftijdsgroepen even groot.
Veertig jaar is dus een keerpunt: de kans om intensieve mantelzorger te zijn,
stijgt dan aanzienlijk.

Het omgekeerde scenario vinden we als het om niet-mantelzorgers gaat:
onder de twintigers en dertigers vinden we hen het vaakst terug. In de jong-
ste drie leeftijdscategorieën (25 tot 29 jaar, 30 tot 34 jaar en 35 tot 39 jaar)
varieert het aandeel niet-mantelzorgers tussen 35% en 43% terwijl dat aan-
deel bij de oudere groepen tussen 32% en 35% schommelt. Het aandeel

                                                
10 Bij de 25- tot 39-jarige Vlaamse burgers is er geen significant verschil tussen mannen

en vrouwen wat betreft de intensiteit van de mantelzorg.
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minder intensieve mantelzorgers schommelt sterk. Er is echter geen verband
met leeftijd.

8.2.3. Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau hangt niet samen met het al dan niet verlenen van
mantelzorg. Nederlands onderzoek van Van Daal (1990) en van de Klerk &
Timmermans (1999) bevestigt dit. Opleidingsniveau heeft evenwel een
grote betekenis voor de intensiteit waarmee men zorg opneemt voor een
zorgbehoevende.

Intensieve mantelzorgers zijn over het algemeen laag opgeleid. In de bevol-
king tussen 25 en 64 jaar vinden we significant minder intensieve mantel-
zorgers bij universitair opgeleiden (11%) terug in vergelijking met personen
die geen hoger diploma hebben bereikt dan lager middelbaar onderwijs
(21%). In de twee tussengroepen ‘hoger middelbaar onderwijs’ en ‘niet uni-
versitair hoger onderwijs’ vinden we respectievelijk 20% en 18% mantel-
zorgers volgens CBGS_norm terug.

Het omgekeerde zien we bij de minder intensieve mantelzorgers. Onder de
universitair opgeleiden vinden we het grootste aandeel terug (53%). Daar-
naast verleent 44% van diegenen met een hoger diploma buiten de univer-
siteit en 47% van diegenen met een diploma hoger middelbaar onderwijs op
minder intensieve wijze mantelzorg. Bij de groep die als hoogste diploma
lager middelbaar onderwijs of een lager diploma behaalde, vinden we het
kleinste aandeel minder intensieve mantelzorgers, namelijk 43%.

Dit patroon naar opleidingsniveau bij minder intensieve mantelzorgers is te
wijten aan de mannelijke mantelzorgers. Bij de mannen daalt het aandeel
intensieve mantelzorgers stelselmatig naarmate het opleidingsniveau stijgt:
18% bij de groep met lager middelbaar onderwijs of lager als hoogst be-
haalde diploma, 17% bij diegenen met een diploma hoger middelbaar on-
derwijs, 14% onder de hoger opgeleiden buiten de universiteit en slechts 9%
bij de universitair opgeleiden. 58% van de mannelijke universitair opgelei-
den neemt echter minder intensieve mantelzorg op zich, terwijl 41% van
diegenen met een diploma van het lager middelbaar onderwijs of lager di-
ploma dat doet.

Het hoge opleidingsniveau van de jongere cohorten zal, als ze hetzelfde
stramien als hun hoog opgeleide voorgangers volgen, geen invloed hebben
op het aanbod aan mantelzorg in de toekomst. We kunnen wel gevolgen
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verwachten wat de intensiteit van de mantelzorg betreft die ze zullen verle-
nen.

8.2.4. Burgerlijke staat

Er is geen verband tussen de burgerlijke staat van een Vlaming tussen 25 en
64 jaar en het verlenen van mantelzorg. Dat geldt zowel voor mannen als
voor vrouwen, voor alle opleidingsniveaus en alle leeftijdsgroepen. Ook in
Nederlands onderzoek is dat zo (Timmermans e.a., 2001).

8.2.5. Verstedelijkingsgraad

Er is geen significante relatie tussen de verstedelijkingsgraad van de woon-
plaats en het aandeel intensieve mantelzorgers. Dat blijft zo na controle naar
geslacht, opleidingsniveau en leeftijd. Nederlands onderzoek bevestigt dit
(Humbert & van den Dungen, 1994). We kunnen dus verwachten dat een
verdere verstedelijking van Vlaanderen het aanbod aan zorg niet automa-
tisch zal doen dalen.

8.2.6. Arbeidssituatie

Onder de 25- tot 64-jarige Vlamingen die betaald werk hebben maar geen
zorgberoep uitoefenen, vinden we de meeste niet-mantelzorgers terug (38%
tegenover 31% bij degenen zonder betaald werk en 31% in de groep met een
zorgberoep). Dat blijkt ook uit Nederlands onderzoek door
Humbert en van den Dungen (1994) en Timmermans e.a. (2001). Het hoog-
ste aandeel intensieve mantelzorgers vinden we bij degenen die een zorgbe-
roep uitoefenen: 26% van hen zet het intensieve zorgen ook buiten de offi-
ciële arbeidsmarkt verder. 23% van de bevolking tussen 25 en 64 jaar die
geen betaalde arbeid uitvoert, neemt intensieve mantelzorg op zich. 46%
van hen verleent minder intensieve mantelzorg. Slechts 17% van de voltijds
werkenden doet naast de betaalde arbeid aan intensieve mantelzorg, 45%
aan minder intensieve. Deze trends vinden we op bijna alle opleidingsni-
veaus terug. Enkel bij de universitairen hangt het al dan niet uitoefenen van
een zorgberoep of een ander beroep niet samen met het verlenen van man-
telzorg.
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Bij mannen tussen 25 en 64 jaar is er geen significant verschil in het verle-
nen van mantelzorg naargelang men een zorgberoep uitoefent of niet. Bij
vrouwen daarentegen blijkt dat de werkenden zonder zorgberoep minder
vaak intensieve mantelzorg verlenen (19%) in vergelijking met diegenen
zonder beroep (26%) of met een zorgberoep (26%). De mate waarin vrou-
wen minder intensieve zorg opnemen, is gelijklopend ongeacht het al dan
niet hebben van een zorgberoep. Beroepsactieve vrouwen die geen zorgbe-
roep uitoefenen verlenen vaker geen mantelzorg (37% tegenover 30% bij de
andere groepen).

Ongeacht of men een zorgberoep uitoefent, bekijken we ook de arbeidsduur.
Mantelzorg wordt het minst opgenomen wanneer men een voltijdse baan
heeft (17%) en het meest wanneer het werk tijdelijk onderbroken werd
(25%). Deeltijds werken hangt in positieve zin samen met het verlenen van
mantelzorg: 21% van diegenen met een kleine deeltijdse baan en 19% van
diegenen met een grote deeltijdse baan nemen intensieve mantelzorg op.
Enkel bij de mannen is er een samenhang tussen het opnemen van mantel-
zorg en de arbeidssituatie. De celfrequenties zijn echter te klein om uitspra-
ken te doen. Het opleidingsniveau speelt bij dit alles geen significante rol.

7% van de respondenten (12% vrouwen, 4% mannen) hebben ooit hun baan
opgezegd, verminderd of tijdelijk onderbroken omwille van het opnemen
van zorg. De overgrote meerderheid van deze groep nam ook in de afgelo-
pen 12 maanden zorg op voor een zorgbehoevende: 41% doet dat op minder
intensieve wijze en 41% op intensieve wijze. Van degenen die nooit betaald
werkten, verleent 28% intensieve mantelzorg en 42% minder intensieve. In
de groep die de werkduur nooit veranderde om mantelzorg te verlenen, vin-
den we slechts 16% intensieve mantelzorgers terug, terwijl 46% op minder
intensieve wijze mantelzorg biedt. Deze trend speelt zowel bij mannen als
bij vrouwen, op alle opleidingsniveaus en leeftijden.
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Tabel 8.1 Aandeel niet-, minder intensieve en intensieve mantelzorgers naar
sociale, economische en demografische kenmerken (in %)

Mantelzorger Totaal

Geen
Minder

intensieve Intensieve (N=100%)
Totaal 35 45 19 2682

Geslacht*
Vrouw 33 44 22 1405
Man 38 46 16 1277

Leeftijd*
25-29 43 40 17 287
30-34 35 50 15 319
35-39 40 46 14 392
40-44 34 44 22 423
45-49 32 48 19 390
50-54 35 44 22 335
55-59 32 45 23 306
60-64 32 46 22 230

Opleidingsniveau*
LMO of lager 36 43 21 917
HMO 33 47 20 825
NUHO 38 44 18 611
UO 35 53 11 265

Burgerlijke staat
Ongehuwd 37 44 20 450
Gehuwd 35 46 19 1916
Weduw(e)(naar) (37) (35) (28) 43
Gescheiden 38 45 17 102
Uit de echt gescheiden 31 51 18 169

Verstedelijkingsgraad
Groot 35 45 20 596
Middelgroot 37 44 19 879
Klein 34 47 19 1205

Arbeidssituatie 1*
Geen beroep 31 46 23 742
Geen zorgberoep 38 45 16 1678
Zorgberoep 31 43 26 211

Arbeidssituatie 2*
Geen betaald werk 31 46 23 741
Werk tijdelijk onderbroken (30) (45) (25) 77
Kleine deeltijds 31 48 21 170
Grote deeltijds 38 44 19 259
Voltijds 38 45 17 1413
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Mantelzorger Totaal

Geen
Minder

intensieve Intensieve (N=100%)
Verminderd of gestopt om te zorgen*

Verminderd of gestopt 18 41 41 213
Nooit verminderd/ gestopt 38 46 16 2228
Nooit betaald werk gehad 30 42 28 114

* : significant met p < 0,05
LMO = diploma van lager middelbaar onderwijs; HMO = diploma van hoger middelbaar

onderwijs; NUHO = diploma van niet-universitair hoger onderwijs; UO = diploma
van universitair onderwijs

(x): percentage berekend op minder dan 100 respondenten
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

Kort samengevat kunnen we stellen dat mensen zonder betaald werk vaker
intensieve mantelzorg bieden. De uitzondering hierop is het hebben van een
zorgberoep: ook zij verlenen vaak mantelzorg. Eén en ander wijst erop dat
een niet te veronachtzamen minderheid van werknemers specifieke en inten-
se zorgtaken opneemt (bovenop de eventuele kinderzorg) én dat een sub-
stantiële minderheid onder hen de arbeidssituatie moet aanpassen aan de
zorg. Zeker met het oog op de huidige activeringspolitiek van de Vlaamse,
federale en Europese overheden, moeten er voldoende maatregelen geno-
men en verfijnd worden om de verzoenbaarheid van werken en zorgen te
ondersteunen.
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9. PORTRET VAN DE GEREGISTREERDE MANTELZORGERS

Annelies Vanbrabant

In dit hoofdstuk willen we een portret schetsen van de geregistreerde man-
telzorgers in Vlaanderen. Dit zijn, zoals beschreven in hoofdstuk 1, mantel-
zorgers die geregistreerd werden in het kader van de zorgverzekering. Zij
verlenen zorg aan een zwaar zorgbehoevende persoon. We benaderen de
gegevens anders dan in hoofdstuk 8. We gaan niet na welke determinanten
bepalen of iemand al dan niet mantelzorger is, maar beschrijven wie de ge-
registreerde mantelzorgers zijn en in welke context ze mantelzorg verlenen.
Daarbij schenken we bijzondere aandacht aan de intensieve mantelzorgers
en hun sociale, demografische en economische kenmerken in vergelijking
met de minder intensieve mantelzorgers. Daarnaast gaan we na of onze ge-
gevens resultaten uit andere onderzoeken kunnen valideren.

In het eerste deel concentreren we ons op een aantal kenmerken van de ge-
registreerde mantelzorger zoals het geslacht, de leeftijd, het opleidingsni-
veau, de arbeidssituatie en de verstedelijkingsgraad van de woonplaats. Dan
bekijken we in een tweede deel wie de bestemmeling van de zorg is. Ook
hier zoeken we naar patronen naargelang van het profiel van de geregi-
streerde mantelzorger. Telkens maken we een onderscheid tussen intensieve
en minder intensieve geregistreerde mantelzorgers. De cijfers behelzen in
deze twee delen de leeftijdsgroep 25 tot 79 jaar. In het derde deel van dit
hoofdstuk plaatsen we de geregistreerde mantelzorgers naast de mantelzor-
gers uit de enquête onder de burgers. In dit laatste deel beperken we ons tot
de 25- tot 64-jarigen, de leeftijd van de ondervraagde burgers.

9.1. Wie is de geregistreerde mantelzorger?

9.1.1. Geslacht van de geregistreerde mantelzorger

65% van de geregistreerde mantelzorgers van 25 tot en met 79 jaar is
vrouw, 35% is man. Dedry (2001) vindt in haar onderzoek, dat plaatsvond
in Vlaanderen, een gelijkaardige verdeling terug. In onze enquête is dit deels
het gevolg van het feit dat de respons bij de vrouwelijke geregistreerde
mantelzorgers groter is dan bij de mannelijke (resp. 71% tegenover 64%; zie
hoofdstuk 4). Als we binnen de groep intensieve geregistreerde mantelzor-
gers naar de verhouding tussen de beide geslachten kijken, zien we dat 66%
vrouw en 34% man is. Bij de geregistreerde mantelzorgers die minder inten-
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sief zorgen, vinden we in verhouding meer mannen terug dan bij de inten-
sieve  (39% mannen onder de minder intensieve tegenover 34% bij de inten-
sieve geregistreerde mantelzorgers).

De oorzaken van deze genderverdeling liggen zowel in praktische omstan-
digheden als in sociale verwachtingen (van Doorne-Huiskes e.a., 2002). De
potentiële mantelzorger en zijn omgeving zullen het niet-zorgen enkel ac-
cepteren als het om een bepaalde reden niet kan (Luijkx, 2001; van Doorne-
Huiskes e.a., 2002). Voor vrouwen is het veel moeilijker om dit ‘niet kun-
nen zorgen’ te claimen dan voor mannen: van vrouwen neemt men aan dat
ze kunnen zorgen terwijl mannen het moeten bewijzen. Zorg wordt immers
geassocieerd met aan vrouwen toegeschreven eigenschappen zoals intimiteit
en lichamelijkheid en dus met zorgtaken als wassen, aankleden, verschonen
van anderen. Ze hebben in deze visie een betere en meer betrouwbare zor-
greputatie (Luijkx, 2001). Aan hen wordt bovendien eerder dan aan mannen
aangeleerd te zorgen (De Boer e.a., 1994;
Timmermans e.a., 2001). Vooral de zorgtaken die met persoonlijke, vaak
lichamelijke verzorging te maken hebben, zullen mannen makkelijker van
zich kunnen afschuiven.

Aangezien het voor mensen die werken niet vanzelfsprekend is om werk en
zorg te combineren (Timmermans e.a., 2001), speelt eveneens de ongelijke
arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen een rol. Meer mannen dan
vrouwen werken buitenshuis en meer mannen dan vrouwen hebben een vol-
tijdse baan. Dat blijkt ook uit ons onderzoek bij Vlamingen van 25 tot 64
jaar. Vrouwen hebben dus meer tijd om te zorgen. Dit argument kan ook
verklaren waarom we meer mannen terugvinden onder de minder intensieve
geregistreerde mantelzorgers: minder intensieve zorg vraagt minder tijd zo-
dat mantelzorg makkelijker combineerbaar is met een betaalde job.

Dat één derde van de geregistreerde mantelzorgers een man is, stemt niet
overeen met de wijd verspreide idee dat het in de eerste plaats vrouwen zijn
die zorg verlenen. Dit aandeel mannen is veel hoger dan het aandeel Vlaam-
se mannen van 25 tot 64 jaar dat een zorgberoep uitoefent (3%). De kloof
tussen mannen en vrouwen is dus kleiner dan we verwachtten, maar blijft
niettemin aanwezig: ongeacht de intensiteit van de mantelzorg blijft het
overgrote deel van de geregistreerde mantelzorgers een vrouw.
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9.1.2. Leeftijd van de geregistreerde mantelzorger

Geregistreerde mantelzorgers, of ze nu intensief of minder intensief zorgen,
zijn meestal tussen de 45 en 70 jaar oud. Mantelzorgers van deze leeftijd
maken samen twee derde van de onderzochte groep uit. De percentages va-
riëren in deze leeftijdsgroepen van 11% tot 16%. Slechts 2% is 25 tot 29
jaar oud en 3% 30 tot 34 jaar oud. In de leeftijdsgroepen 35-39, 40-44, 70-
74 en 75-79 jaar vinden we telkens 6% à 8% van de geregistreerde mantel-
zorgers terug. De reden voor deze leeftijdsverdeling ligt volgens Timmer-
mans e.a. (2001) bij het feit dat mensen ouder dan 35 jaar vaker een zorgbe-
hoevende persoon kennen dan mensen jonger dan 35. Zo vermelden 45-
plussers vaker dat ze een chronisch zieke persoon kennen. Daarenboven
hebben 35- tot 64-jarigen vaker een persoonlijke relatie met deze zorgbe-
hoevende (Timmermans e.a., 2001).

Deze leeftijdsverdeling is anders voor de mannelijke dan voor de vrouwelij-
ke geregistreerde mantelzorgers. De modale leeftijdsgroep van de mannelij-
ke mantelzorgers is van 55 tot 59 jaar, bij de vrouwen is dit van 50 tot 54
jaar. De gemiddelde leeftijd is navenant (resp. 58 jaar bij de mannelijke en
55 jaar bij de vrouwelijke geregistreerde mantelzorgers). Als we de leef-
tijdsverdeling verder onder de loep nemen voor de beide geslachten, krijgen
we het volgende plaatje (figuur 9.1). In de leeftijdsgroep 25-29 jaar vinden
we 75 % vrouwelijke en 25% mannelijke mantelzorgers terug. Pas op latere
leeftijd groeit het aandeel mannelijke en vrouwelijke geregistreerde mantel-
zorgers naar elkaar toe. In de hoogste leeftijdsgroep (75-79 jaar) is het aan-
deel mannelijke mantelzorgers gestegen tot 48%. De vrouwelijke mantel-
zorgers nemen nog 52% voor hun rekening.

Ook ander onderzoek bevestigt dat er vanaf 55 jaar minder verschillen zijn
tussen mannen en vrouwen (De Klerk & Timmermans, 1999). Zo ook het
LOVO_1 - onderzoek: bij 55- tot 90-jarigen is het aantal mannelijke en
vrouwelijke mantelzorgers gelijklopend (Vanderleyden, 2004). Een moge-
lijke verklaring daarvoor vinden we bij Dedry (2003). Terwijl vrouwen het
‘zorgen voor’ als hun normale taak zien, verlenen mannen zorg wanneer ze
daartoe verplicht worden en/of het alternatief drastischer is. Dat is bijv. het
geval als ze hun partner zouden moeten plaatsen in een residentiële voorzie-
ning en ze zelf thuis achterblijven. De kans daartoe wordt groter naarmate
de leeftijd van het paar stijgt. Een tweede mogelijke verklaring is inherent
aan de huwelijks- of partnerrelatie zelf (van Doorne-Huiskes e.a., 2002).
Essentieel daarin is dat de partners zorgen voor elkaar. Men verwacht van
de partner dat die zorg verleent aan de zorgbehoevende. In deze optiek is het
niet verwonderlijk dat we in de oudere leeftijdscategorieën, waarin de kans
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stijgt dat de partner zwaar hulpbehoevend is, meer mannen terugvinden.
Verder in dit hoofdstuk zullen we de samenhang tussen de leeftijd van de
geregistreerde mantelzorger en de bestemmeling van de zorg nader bekij-
ken.

Figuur 9.1 Aandeel mannelijke en vrouwelijke geregistreerde
mantelzorgers, per leeftijdsgroep (in %)

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

9.1.3. Opleidingsniveau van de geregistreerde mantelzorger

Bij de geregistreerde mantelzorgers vinden we geen samenhang tussen het
opleidingsniveau en de intensiteit van de verleende mantelzorg. Dat bete-
kent dat intensieve en minder intensieve mantelzorgers gemiddeld een zelf-
de opleidingsniveau hebben. Dat niveau is opvallend laag: 57% heeft een
diploma lager middelbaar onderwijs of lager als hoogst behaalde diploma,
14% deed niet-universitair hoger onderwijs en slechts 3% behaalde een uni-
versitair diploma.
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Vooral bij de 25- tot 64-jarigen is er een groot verschil in het opleidingsni-
veau tussen de burgers en de geregistreerde mantelzorgers (figuur 9.2).
Mensen met een lage opleiding hebben vaak een minder goed betaalde baan.
De winst van een baan weegt dan minder op tegen de baten van het zorgen
voor een zorgbehoevende persoon, met andere woorden de opportuniteits-
kost van het verlenen van mantelzorg is voor hen lager dan voor hoger op-
geleiden met beter betaald werk. Lager opgeleiden geven vaker hun betaalde
baan (gedeeltelijk) op om te kunnen zorgen.

Figuur 9.2 Opleidingsniveau van geregistreerde mantelzorgers en burgers,
per leeftijdsgroep (in %)

BUR = burgers; GMZ = geregistreerde mantelzorgers;
LMO = diploma van lager middelbaar onderwijs; HMO = diploma van hoger middelbaar
onderwijs; NUHO = diploma van niet-universitair hoger onderwijs; UO = diploma van
universitair onderwijs
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar
* “Leefsituatie Onderzoek Vlaamse Ouderen”, burgers 55-90 jaar

Het opleidingsniveau van geregistreerde mantelzorgers op pensioenleeftijd
is meer gelijklopend met dat van hun leeftijdsgenoten in de bevolking. Voor
hen speelt de opportuniteitskost van het opgeven van betaald werk geen rol
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meer. Op deze leeftijd zijn de geregistreerde mantelzorgers zelfs iets hoger
opgeleid dan de Vlaamse burgers. Dit kan erop wijzen dat beter opgeleide
ouderen makkelijker toegang vinden tot de zorgverzekering dan lager op-
geleide ouderen. Anderzijds is het zo dat er zich in de groep geregistreerde
mantelzorgers van 65 tot 79 jaar meer mannen bevinden dan in de jongere
groep. Aangezien mannen, zeker van deze leeftijd, hoger opgeleid zijn dan
vrouwen, kan deze grotere groep mannen ervoor zorgen dat het gemiddelde
opleidingsniveau in de groep 65- tot 79-jarigen beter aansluit bij dat van de
bevolking op dezelfde leeftijd.

9.1.4. Verstedelijkingsgraad van de woonplaats van de geregistreerde
mantelzorger

Breda en Van Pellicom (1999) onderzochten in hun landelijk onderzoek
naar de zorgsituatie van 75-plussers of de verstedelijkingsgraad verband
houdt met de omvang van het aantal gebruikers van mantelzorg. In eerste
instantie vinden zij dat mantelzorg gelijkmatig verspreid is, hoewel de in-
tensiteit ervan (het aantal taken) lager is in de sterkst verstedelijkte gebie-
den. Multivariate analyse toonde echter dat dit verschil in intensiteit te wij-
ten is aan kenmerken van de gebruikers of hun huishouden, eerder dan aan
de verstedelijkingsgraad van de woonplaats van de gebruiker.

Aan de hand van onze gegevens kunnen we bevestigen dat de mate van ver-
stedelijking van de woonplaats van de geregistreerde mantelzorger geen
verband houdt met de intensiteit van de mantelzorg. Ongeacht de intensiteit
van het geven van mantelzorg, woont 20% van de geregistreerde mantelzor-
gers in een sterk, 32% in een middelmatig en 47% in een laag verstedelijkt
gebied. Dat blijft zo na controle voor geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.
Eerder onderzoek in Nederland bevestigt dit resultaat (Humbert & van den
Dungen, 1994; Van Daal, 1990).

9.1.5. Arbeidssituatie van de geregistreerde mantelzorger

De helft van de geregistreerde mantelzorgers van 25 tot 64 jaar11 heeft geen
betaald werk, 27% vindt de tijd om voltijds te werken, 17% werkt deeltijds
en 4% heeft zijn betaalde job tijdelijk onderbroken. Mogelijk hangt dit ge-
geven samen met de hoge werkloosheidsgraad bij laag opgeleiden. In juni

                                                
11 We betrekken in dit deel enkel de geregistreerde mantelzorgers in de leeftijdsgroep 25

tot 64 jaar in de analyse. De mantelzorgers van 65 jaar of ouder zijn, op enkele uitzon-
deringen na, allen gepensioneerd.
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2003 was 57% van de lager opgeleiden in Vlaanderen werkzoekend (Admi-
nistratie Planning en Statistiek, 2003). Bij Dedry (2001) is het percentage
dat niet beroepsactief is nog hoger. De auteur gebruikte voor de berekening
van dit percentage echter geen leeftijdsgrens.

Wanneer we een onderscheid maken tussen intensieve en minder intensieve
geregistreerde mantelzorgers, zien we dat intensieve mantelzorgers signifi-
cant minder betaald werk hebben en minder voltijds werken dan minder
intensieve mantelzorgers (tabel 9.1). Ook de professionele betrokkenheid
met zorg hangt samen met de intensiteit van het verlenen van mantelzorg:
14% van de minder intensieve en 21% van de intensieve mantelzorgers die
betaald werk hebben, oefent een zorgberoep uit.

Tabel 9.1 Arbeidssituatie van geregistreerde mantelzorgers,
naar intensiteit van het verlenen van zorg (in %)

Geregistreerde mantelzorgers Totaal
Minder intensieve Intensieve

Geen betaald werk 50 53 52
Werk tijdelijk onderbroken 2 4 4
Deeltijds 16 18 17
Voltijds 32 25 27

Aantal (= 100%) 394 1531 1925
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar

Als we de situatie van geregistreerde mantelzorgers die niet werken verder
onder de loep nemen, vinden we geen onderscheid naar intensiteit van het
zorgen, wel naar geslacht (tabel 9.2). De meerderheid van de mantelzorgers
die niet werken, is huisvrouw of –man. Deze groep bestaat echter bijna vol-
ledig uit vrouwen. Het omgekeerde beeld bekomen we bij de
(pre-)gepensioneerde mantelzorgers minder dan 65 jaar oud: vooral bij de
mantelzorgende mannen vinden we een groot aandeel gepensioneerden en
(pre-)gepensioneerden terug (resp. 29% en 34% bij de mannen tegenover
17% en 4% van de mantelzorgende vrouwen). Dit hoge percentage
(pre-)gepensioneerden bij de mannen kan erop wijzen dat zij prepensioen
aanwenden om mantelzorg te kunnen geven.
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Tabel 9.2 Detail arbeidssituatie van geregistreerde mantelzorgers
die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, naar geslacht (in %)

Geregistreerde mantelzorgers Totaal
Vrouw Man

Werkloos 21 20 21
Arbeidsongeschikt 4 16 7
Prepensioen 4 34 12
Gepensioneerd 17 29 20
Huisman / huisvrouw 53 1 40
Andere reden 1 0

Aantal (= 100%) 757 240 997
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar

De zorgsituatie is inderdaad deels verantwoordelijk voor deze patronen:
21% van de vrouwen zonder werk en 17% van de mannen geeft aan niet
betaald te werken omwille van de zorgverlening. Vooral wanneer de zorg-
behoevende inwoont blijkt de zorg een reden te zijn om geen betaald werk
te hebben. Deze percentages stijgen tot 35% voor de vrouwen en 26% voor
de mannen, indien de zorgbehoevende een huisgenoot is. Ook bij het ver-
minderen met werken speelt de zorgsituatie mee: 35% van de vrouwen en
41% van de mannen die verminderd of tijdelijk gestopt zijn met werken
geeft aan dit gedaan te hebben omwille van de zorgsituatie. Indien de zorg-
behoevende inwoont stijgen deze aandelen tot 56% voor de vrouwen en
57% voor de mannen.

9.2. Wie ontvangt de zorg?

Het kennen van iemand die zorgbehoevend is, is één van de belangrijkste
voorwaarden om hulp te geven (Timmermans e.a., 2001). Of mensen ook
effectief zorg geven, hangt sterk samen met de relatie tussen de potentiële
mantelzorger en de zorgbehoevende persoon. Mantelzorg is gebaseerd op
het vrijwillig verlenen van zorg aan mensen uit de sociale omgeving. In de-
ze zin zou je kunnen zeggen dat mensen kiezen voor wie ze wel of niet zor-
gen. In deze keuze zijn een aantal tendensen te bespeuren. Deze hebben te
maken met de mate waarin vrije keuze en verplichting deel uitmaken van de
relatie tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende persoon. Zowel de
wensen en de mogelijkheden van de mantelzorger als die van de zorgbehoe-
vende spelen daarbij een rol.
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Een aantal vragen uit de enquête onder de geregistreerde mantelzorgers
biedt informatie over de bestemmeling van de zorg. We gaan het geslacht
van de eerste zorgbehoevende persoon12 na. Daarna bespreken we of de
zorgbehoevende(n) huisgenoot is (zijn) of niet. Vervolgens bekijken we
welke familiale of sociale band bestaat tussen de geregistreerde mantelzor-
ger en de eerste zorgbehoevende. We maken telkens een onderscheid tussen
intensieve en minder intensieve geregistreerde mantelzorgers.

9.2.1. Geslacht van de bestemmeling

Geregistreerde mantelzorgers verlenen in de meeste gevallen zorg aan een
zorgbehoevende vrouw (63%). Bij de intensieve geregistreerde mantelzor-
gers is dit 63%, bij de minder intensieve 68%. Dit grotere aandeel vrouwe-
lijke zorgbehoevenden is voor een groot deel terug te brengen op de demo-
grafische situatie: vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen13. Als
gevolg daarvan telde het Vlaamse Gewest op 1 januari 2003 454.230 75-
plussers waarvan 62% vrouwen en 38% mannen (Datawarehouse Demogra-
fie, 2003). De zorgbehoefte neemt daarenboven toe met de leeftijd (Vanden
Boer & Pauwels, 2004).

Mannen ontvangen verhoudingsgewijs intensievere zorg: 83% van de gere-
gistreerde mantelzorgers die hulp verlenen aan een man, behoort tot de in-
tensieve mantelzorgers. Bij de mantelzorgers die voor een vrouw zorgen,
bedraagt dit percentage 79%. Bevestiging daarvan vinden we in het feit dat
geregistreerde mantelzorgers (intensieve en minder intensieve) die zorgen
voor een man, vaker hulp krijgen van professionele zorgverleners dan dege-
nen die zorgen voor een vrouw.

9.2.2. Band met de bestemmeling

Walker ontwikkelde een hiërarchisch beslissingsmodel waarmee hij voor-
spelt naar welke mantelzorger de voorkeur van de zorgbehoevende uitgaat
(in: Dooghe, 1992). In drie kwart van de gevallen klopt deze voorspelling
ook. Volgens de auteur krijgen partners de grootste voorkeur als zorgverle-
ner. Als de partner niet aanwezig is of om een bepaalde reden niet kan/wil

                                                
12 Wanneer de mantelzorger zorg verleent aan meerdere zorgbehoevenden, gaat het om de

zorgbehoevende waaraan men de meeste zorg verleent, met name de eerste zorgbehoe-
vende. Deze vraag werd ook gesteld voor de tweede en derde zorgbehoevende.

13 In de periode 2000-2002 was de levensverwachting bij de geboorte bij vrouwen 82,16
jaar en bij mannen 76,35 jaar (NIS, bevolkingsstatistieken, 1998-2004).
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zorgen, ontvangt men liefst verzorging van een andere huisgenoot, bij voor-
keur een dochter. In geval dat niet mogelijk is gaat de voorkeur achtereen-
volgens uit naar een schoondochter, een zoon, een andere verwante en ten-
slotte naar iemand die geen familie is. Een aantal auteurs vertrekt vanuit de
positie van de mantelzorger. Zo ook Timmermans (2001). Deze auteur
meent dat men bijna steeds mantelzorg geeft als de partner hulpbehoevend
is. Ook aan huisgenoten en familieleden in de eerste graad zou men meestal
zorg willen verlenen. Aan verre familieleden en niet-familieleden geeft men
minder vaak zorg. Ook Komter (2002) vermeldt literatuur waarin men poogt
een hiërarchie op te stellen op basis van het relatietype waarin het meeste
zorg wordt verleend. Wanneer het gaat om het geven van steun, komen
naaste familieleden zoals de partner en kinderen op de eerste plaats. Daarna
volgen andere verwanten, vrienden, buren en kennissen.

Wie zorgt er dan in praktijk voor de zorgbehoevende? Een eerste deel van
het antwoord vinden we terug in tabel 9.3. Twee vijfde van de geregistreer-
de mantelzorgers zorgt voor een huisgenoot, nog eens twee op vijf voor een
familielid buiten het huishouden. 3% zorgt voor iemand die geen familielid
is van de mantelzorger en 8% zorgt voor een combinatie van zorgbehoeven-
de personen. Bij 9% van de geregistreerde mantelzorgers kregen we geen
informatie over de bestemmeling van de zorg.

Tabel 9.3 Bestemmeling van de zorg, bij intensieve en minder intensieve
geregistreerde mantelzorgers (in %)

Geregistreerde mantelzorgers Totaal
Minder intensieve Intensieve

Huisgenoot 13 48 41
Familielid buiten huishouden 59 34 39
Vriend, buur of kennis 10 2 3
Huisgenoot en familie buiten hh 2 3 3
Andere combinatie14 6 4 5
Onbekend 10 8 9

Aantal ( = 100 %) 520 2116 2636

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

                                                
14 Hier gaat het om andere combinaties (N = 119) dan de combinatie die reeds aangegeven

staat (huisgenoot en familielid van buiten het huishouden). 21% verleent zorg aan een
huisgenoot en een buur, vriend of kennis, 21% aan een huisgenoot, een familielid van
buiten het huishouden en een buur, vriend of kennis en 58% aan een familielid van bui-
ten het huishouden en een buur, vriend of kennis.
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Er zijn echter grote verschillen naargelang men een intensieve of een minder
intensieve geregistreerde mantelzorger is. 48% van de intensieve mantelzor-
gers verleent uitsluitend zorg aan een huisgenoot, 34% uitsluitend aan een
familielid buiten het huishouden en 3% aan een huisgenoot en een familielid
buiten het huishouden. Dat betekent dat 85% zorg verleent aan een gezinslid
en/of een familielid dat niet in het gezin woont. Bij de minder intensieve
mantelzorgers bedraagt dit percentage 74%. Zij verlenen minder zorg uit-
sluitend aan een gezinslid (13%), maar meer aan een familielid buiten het
huishouden (59%). Eén op tien van hen biedt mantelzorg aan een vriend,
kennis of buur, terwijl dit percentage bij de intensieve geregistreerde man-
telzorgers slechts 2% bedraagt.

Deze gegevens geven ons reeds een eerste indicatie van het aandeel zorgbe-
hoevenden dat inwoont bij geregistreerde mantelzorgers: 48% van de inten-
sieve en 13% minder intensieve mantelzorgers verleent uitsluitend zorg aan
een huisgenoot. Daarnaast zijn er mantelzorgers die zorgtaken uitvoeren
voor huisgenoten én familieleden buiten het huishouden met als gevolg dat
de percentages inwonende zorgbehoevenden in realiteit hoger zijn. Dat
blijkt dan ook uit verdere analyse: 50% van de mantelzorgers zorgt voor een
inwonende zorgbehoevende persoon. Bovendien hebben intensieve geregi-
streerde mantelzorgers (58%) vaker een inwonende zorgbehoevende dan
minder intensieve mantelzorgers (16%).

Daarnaast hebben we informatie over de familiale of sociale band tussen de
geregistreerde mantelzorger en de eerste zorgbehoevende (tabel 9.4). De
helft van de geregistreerde mantelzorgers geeft zorg aan een ouder of
schoonouder (resp. 43% en 7%), 23% aan de partner, 10% aan een kind, 4%
aan een broer of zus en 6% aan een ander familielid. Opnieuw blijkt dat
slechts een minderheid van de mantelzorgers zorg biedt aan een vriend,
kennis of buur (5%). Deze resultaten zijn gelijklopend met de vorige analy-
se: naaste familieleden ontvangen het grootste aandeel van de zorg.

Ook hier vinden we een onderscheid tussen intensieve en minder intensieve
geregistreerde mantelzorgers. Bij intensieve mantelzorgers gaat de meeste
zorg naar een ouder (42%). Het aandeel intensieve mantelzorgers dat zorg
opneemt voor de partner of de echtgenoot is 28%. Zelden verleent men in-
tensieve zorg aan vrienden, kennissen en buren (4%). Als het minder inten-
sieve zorg betreft loopt dit laatste percentage op tot 13%. Het percentage
minder intensieve geregistreerde mantelzorgers dat zorg opneemt voor een
ouder is 50%. Slechts 6% zorgt in de eerste plaats voor de partner of echt-
genoot.



138

Tabel 9.4 Familiale of sociale band van de geregistreerde mantelzorgers
met hun eerste zorgbehoevende (in %)

Geregistreerde mantelzorgers Totaal
Minder intensieve Intensieve

Echtgenoot / partner 6 28 23
Zoon of dochter 4 12 10
Vader of moeder 50 42 43
Schoonouder 9 7 7
Broer of zus 8 3 4
Ander familielid 10 5 6
Vriend(in) 4 1 2
Kennis 5 2 2
Buur 4 1 1

Aantal (= 100%) 503 2102 2615
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

Een antwoord op de vraag wie de inwonende zorgbehoevende is, bekomen
we door informatie uit de voorgaande analyses te combineren. Voor inten-
sieve geregistreerde mantelzorgers (tabel 9.5) ziet het patroon er als volgt
uit: bijna de helft van de inwonende zorgbehoevenden is de echtgenoot /
partner (47%) van de mantelzorger. 22% neemt zorg op voor een inwonende
ouder, 5% voor een inwonende schoonouder en 19% voor een inwonend
kind. Een (schoon)ouder woont meestal niet in, zorgbehoevende vrienden of
kennissen wonen slechts zelden in. Het patroon bij de minder intensieve
mantelzorgers is gelijklopend, hoewel bij hen vaker een ander familielid of
een kennis inwoont.

De familiale of sociale band tussen de eerste zorgbehoevende en de geregi-
streerde mantelzorger geeft het omgekeerde plaatje wanneer de zorgbehoe-
vende niet inwonend is. Bij de intensieve en minder intensieve mantelzor-
gers vinden we vooral ouders (resp. 69% en 55%) en schoonouders (resp.
10% en 10%) terug. Slechts 3% van de intensieve en 2% van de minder in-
tensieve mantelzorgers verleent zorg aan een echtgenoot/partner of kind
buitenshuis. Deze groepen van zorgbehoevenden zijn met andere woorden
relatief homogeen.
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Tabel 9.5 Familiale of sociale band van de geregistreerde mantelzorgers
met hun zorgbehoevende, naargelang deze inwoont of niet (in %)

Mantelzorgers Minder intensieve Intensieve
Zorgbehoevende Niet inwonend Inwonend Niet inwonend Inwonend
Echtgenoot / partner 0 (37) 1 47
Zoon of dochter 2 (19) 2 19
Vader of moeder 55 (21) 69 22
Schoonouder 10 (7) 10 5
Broer of zus 8 (4) 4 2
Ander familielid 10 (6) 9 2
Vriend(in) 5 2 1
Kennis 5 (6) 2 1
Buur 5 2 0

Aantal (= 100%) 429 81 878 1213
(x): percentage berekend op minder dan 100 respondenten
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

Samenvattend kunnen we zeggen dat zorg aan verwanten in de eerste graad
het meest voorkomt. Ons resultaat is vergelijkbaar met de resultaten van
Dedry (2001). Ook zij vindt dat mantelzorgers in de eerste plaats zorgen
voor naaste familie (ouder, partner, grootouder, schoonouder, kind, broer of
zus), in mindere mate voor vrienden en kennissen of verre familie. In Ne-
derlands onderzoek vat men het als volgt samen: hoe verder de zorgbehoe-
vende in sociaal opzicht van de mantelzorger af staat, hoe minder men
mantelzorg verleent (Timmermans, 2001). Mantelzorgers zorgen dus voor
degenen die voor hen het meest belangrijk zijn en met wie zij zich het meest
identificeren (Komter, 2002). In de Westerse samenleving zijn dat vaak de
leden van het huidige of het voormalige gezin. Deze zorgbehoevenden
(partner, ouder en kind) hebben met elkaar gemeen dat de mantelzorger een
huis met hen deelt of deelde en zodoende een gezamenlijk emotioneel ver-
leden opbouwde (Luijkx, 2001). Zo zien we dat een intensief zorgende
mantelzorger in hoofdzaak zorgt voor een huisgenoot en omgekeerd dat de
zorgbehoevende vaak inwoont bij een intensief zorgende mantelzorger. De
intensiteit van de zorg is dus medebepalend voor het al dan niet inwonen
van de zorgbehoevende persoon.

Zorgen binnenshuis blijft, net als intensief mantelzorg geven, een aangele-
genheid van het nucleaire gezin. Binnen het eigen huishouden gaat deze
intensieve zorg vooral naar de partner en in mindere mate naar een kind of
ouder. De mantelzorg gaat zelden naar andere familieleden of niet-
familieleden binnen het eigen huishouden. Buitenshuis verlenen intensieve
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geregistreerde mantelzorgers zorg aan ouders en schoonouders. Zij maken
meestal geen deel uit van het huishouden van de mantelzorger.
Minder intensieve mantelzorg verleent men in de eerste plaats buiten het
eigen huishouden. De zorgbehoevende woont dan ook zelden bij hen in.
Niet geheel onverwacht zien we dat een groter aandeel van de zorg bij de-
genen die minder intensief zorgen uitsluitend uitgaat naar een vriend, kennis
of buur. Binnen families gelden immers andere verwachtingen dan tussen
vrienden, buren of kennissen. Vriendschap is gebaseerd op vrijwilligheid,
wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Deze waarden komen in gevaar als je
steeds opnieuw beroep op vrienden of buren doet. Een familieband is, naast
andere principes, gebaseerd op verplichting en verantwoordelijkheid. Het is
dan niet de kwaliteit van de onderlinge relatie, maar het feit dat je familie
bent dat van iemand een mantelzorger maakt (Luijkx, 2001; van Doorne-
Huiskes e.a., 2002). Je mag dus van vrienden, buren of kennissen niet ver-
wachten dat ze zich voor je inzetten zoals je dat van familieleden verwacht.
Een zorgbehoevende persoon zal eerder een beroep doen op familieleden
dan op niet-familieleden wanneer hij voor langere tijd intensieve zorg nodig
heeft.

9.2.3. Naar geslacht van de geregistreerde mantelzorger

Mannelijke en vrouwelijke geregistreerde mantelzorgers zorgen voor andere
zorgontvangers. Vrouwen bieden in de eerste plaats zorg aan een familielid
buiten het huishouden (42%), in de tweede plaats aan een huisgenoot (37%).
Bij mannen is het net omgekeerd: bijna de helft (48%) van hen geeft man-
telzorg aan een huisgenoot, één op drie aan een familielid buiten het huis-
houden. Daarenboven verlenen vrouwelijke mantelzorgers vaker zorg aan
meer dan één zorgbehoevende dan mannelijke: 8% (waarvan 3% aan een
huisgenoot én een familielid buiten het huishouden en 5% aan een andere
combinatie van zorgbehoevenden) tegenover 5% (waarvan 2% aan een
huisgenoot én een familielid en 3% aan een andere combinatie).

Wanneer we de intensieve en minder intensieve geregistreerde mantelzor-
gers afzonderlijk bestuderen, vinden we dit onderscheid tussen mannen en
vrouwen enkel terug bij de intensieve mantelzorgers (zie tabel 9.6). Minder
intensief zorgende mannen en vrouwen verlenen allebei hoofdzakelijk zorg
aan een familielid buiten het huishouden. Wanneer het intensieve zorg be-
treft, verlenen mannen in de eerste plaats zorg als het zorgprobleem zich
stelt in het huishouden: zo verleent 57% van de mannelijke mantelzorgers
uitsluitend zorg aan een huisgenoot (tegenover 43% bij de vrouwen). Bij de
vrouwelijke intensieve mantelzorgers woont de ontvanger van de zorg vaker
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buitenshuis. Zo verleent maar liefst 38% van hen zorg aan een familielid
buiten het huishouden, terwijl dat percentage bij de mannen op 27% ligt.

Tabel 9.6 Bestemmeling van de zorg, naar geslacht van de intensieve
geregistreerde mantelzorgers (in %)

Intensieve geregistreerde mantelzorgers
Vrouw Man

Huisgenoot 43 57
Familielid buiten huishouden 38 27
Vriend, buur of kennis 2 2
Huisgenoot en familie buiten hh 4 3
Andere combinatie 5 3
Onbekend 8 9

Aantal (= 100%) 1403 713

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

De analyse van de familiale of sociale band tussen de geregistreerde mantel-
zorger en de bestemmeling van de zorg toont ons een gelijkaardig beeld.
Zowel mannen als vrouwen geven voornamelijk zorg aan een
(schoon)ouder, maar dit percentage ligt hoger bij de vrouwelijke mantelzor-
gers dan bij de mannelijke (53% en 47%). Mannen verlenen daarentegen
vaker zorg aan hun partner (31% tegenover 19%). Dit onderscheid tussen
mannen en vrouwen is in feite enkel terug te vinden bij de intensieve geregi-
streerde mantelzorgers (tabel 9.7). Mannelijke intensieve mantelzorgers
zorgen vaker voor hun echtgenote of partner dan intensief zorgende vrou-
wen (39% bij de mannelijke tegenover 22% bij de vrouwelijke geregistreer-
de mantelzorgers). Vrouwen zorgen dan weer vaker voor een ouder (44%
tegenover 36% bij de mannen), een kind (13% tegenover 9%) of een ander
familielid (6% tegenover 3%).

Kort samengevat kunnen we zeggen dat intensieve mantelzorg voor ouders
grotendeels een vrouwenzaak is, terwijl mannen meestal zorgen voor hun
zorgbehoevende partner. Eerder onderzoek in Nederland (Spruytte, 2000)
bevestigt deze resultaten. De wortels van dit onderscheid kunnen liggen in
de motivatie waarmee mannen en vrouwen zorgen. Mannelijke intensieve
geregistreerde mantelzorgers worden in verhouding meer gemobiliseerd
wanneer het zorgprobleem zich uitsluitend stelt in het huishouden. Aan dat
huishouden zijn zij gehecht. Deze hechting biedt hen emotionele zekerheid
en om die te behouden zorgen ze (Dedry, 2001; Opdebeeck, 2000). Voor
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intensieve mantelzorgers geldt eveneens dat vrouwen vaker dan mannen
zorgen voor hulpbehoevenden die geen huisgenoot zijn. Ook hier speelt het
zorgende karakter dat men aan vrouwen toeschrijft een rol. Het is hun ver-
antwoordelijkheid om zorg op te nemen, hun sociale omgeving biedt hen dat
normbesef aan.

Tabel 9.7 Familiale of sociale band met de zorgbehoevende, naar geslacht
van de intensieve geregistreerde mantelzorgers (in %)

Intensieve geregistreerde mantelzorgers
Vrouw Man

Echtgenoot / partner 22 39
Zoon of dochter 13 9
Vader of moeder 44 36
Schoonouder 7 7
Broer of zus 3 3
Ander familielid 6 3
Vriend(in) 1 1
Kennis 2 1
Buur 1 0

Aantal (= 100%) 1392 710

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

9.2.4. Naar leeftijd van de geregistreerde mantelzorger

Wie de bestemmeling van de mantelzorg is, houdt ook verband met de leef-
tijd15 van de geregistreerde mantelzorger. Tussen de 25- tot 39- jarigen en
de 40- tot 64-jarigen is er niet zo’n groot verschil. De jongste groep verleent
voor 32% zorg aan een huisgenoot en 48% aan een familielid buiten het
huishouden, bij de middengeneratie is dat respectievelijk 34% en 47%. Bij
de oudere generatie geregistreerde mantelzorgers (65- tot 79-jarigen) ligt dit
helemaal anders: twee derde van hen biedt enkel zorg aan een huisgenoot.
De zorg aan een familielid buiten het huishouden is gedaald tot 17%. De
jonge geregistreerde mantelzorgers (25- tot 39-jarigen) bieden dan weer

                                                
15 Om de analyse uit te voeren in leeftijdscategorieën van 5 jaar, zijn de celfrequenties te

klein. We kozen voor een indeling in 3 leeftijdsgroepen: de mantelzorgers die reeds de
wettelijke pensioenleeftijd bereikten (65-79 jaar), de middengeneratie (40-64 jaar) en
een jongerengeneratie (25-39 jaar). Deze laatste splitsing (25-39 jaar en 40-64 jaar)
maakten we omdat bij de burgers bleek dat 40 jaar een scharnierpunt is wat het verlenen
van mantelzorg betreft.
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vaker mantelzorg aan meer dan één zorgbehoevende persoon (13% tegen-
over 7% bij de middengeneratie en 5% bij de ouderen).
Dit onderscheid naar leeftijd speelt zowel bij de intensieve als bij de minder
intensieve geregistreerde mantelzorgers (tabel 9.8). Wat de intensieve man-
telzorgers betreft, verlenen de jonge en middengroep (25- tot 39-jarigen en
40- tot 64-jarigen) in de eerste plaats zorg aan een familielid buiten het
huishouden (resp. 44% en 42%). Op latere leeftijd (bij de 65- tot 79-
jarigen), verhoogt het aandeel mantelzorgers dat zorg verleent aan een huis-
genoot tot 69%. De mantelzorg opgenomen voor een familielid buiten het
huishouden is op die leeftijd gedaald tot 13%. Het percentage dat aan meer
dan één zorgbehoevende zorg verleent, daalt van 12% bij de 25- tot 39-
jarigen (4% aan een huisgenoot én een familielid buiten het huishouden en
8% aan een andere combinatie) tot 6% bij de 65- tot 79-jarigen (3% aan een
huisgenoot én een familielid buiten het huishouden en 3% aan een andere
combinatie). Het aandeel mantelzorgers dat zorgt voor een vriend, een buur
of een kennis is over alle leeftijden heen laag (2%).

De minder intensieve geregistreerde mantelzorgers volgen dezelfde trend
qua leeftijd. Er is echter geen significant verschil tussen de 25- tot 39-
jarigen en de 40- tot 64-jarigen. Maar ook hier stijgt het aandeel mantelzor-
gers dat zorg verleent aan een huisgenoot en daalt het aandeel dat zorg ver-
leent aan een familielid buiten het huishouden naarmate de leeftijd van de
mantelzorger stijgt. Het aandeel mantelzorgers dat zorgt voor een vriend,
kennis of buur stijgt bij de 65- tot 79-jarigen tot 18%.

Tabel 9.8 Bestemmeling van de zorg, naar leeftijd van de geregistreerde
mantelzorgers en naar intensiteit van het verlenen van zorg (in %)

Geregistreerde mantelzorgers
Minder intensieve Intensieve

25-39 40-64 65-79 25-39 40-64 65-79
Huisgenoot (10) 9 25 37 40 69
Familielid buiten huishouden (60) 66 40 44 42 13
Vriend, buur, kennis (7) 8 18 2 2 2
Huisgenoot en familie buiten
huishouden (3) 2 4 4 3
Andere combinatie (10) 6 5 8 4 3
Onbekend (9) 9 13 4 8 10

Aantal (=100%) 58 344 118 227 1322 567
(x): percentage berekend op minder dan 100 respondenten
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar
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De familiale of sociale band tussen de geregistreerde mantelzorger en de
eerste zorgbehoevende verschuift in dezelfde richting (tabel 9.9). Op jonge
leeftijd (25- tot 39-jarigen) zorgen geregistreerde mantelzorgers hoofdzake-
lijk voor een (schoon)ouder (48% bij de intensieve geregistreerde mantel-
zorgers en 53% bij de minder intensieve). 21% van de intensieve mantel-
zorgers zorgt voor een kind, 17% zorgt voor een ander familielid. Bij de
minder intensieve jonge mantelzorgers komen andere familieleden op de
tweede plaats met 23%. In de middengroep (40- tot 64-jarigen) stijgt het
aandeel mantelzorgers dat zorgt voor een (schoon)ouder. Deze stijging doet
zich zowel bij de intensieve (62% waarvan 53% aan een ouder en 9% aan
een schoonouder) als bij de minder intensieve mantelzorgers (73% waarvan
62% aan een ouder en 11% aan een schoonouder) voor. De zorg aan een
ander familielid daalt. Bij de intensieve mantelzorgers gaat 17% van de
mantelzorg naar de echtgenoot. Op latere leeftijd stijgt het aandeel geregi-
streerde mantelzorgers dat zorg opneemt voor generatiegenoten: het aandeel
mantelzorgers dat zorgt voor de echtgenoot/partner stijgt tot 62% bij de in-
tensieve mantelzorgers en minder intensieve mantelzorgers zorgen dan va-
ker voor een broer of zus. De zorg voor een (schoon)ouder daalt op deze
leeftijd tot 21% bij de minder intensieve en 16% bij de intensieve mantel-
zorgers.

Tabel 9.9 Familiale of sociale band met de zorgbehoevende, naar leeftijd
van de geregistreerde mantelzorgers en naar intensiteit van het verlenen

van zorg (in %)

Geregistreerde mantelzorgers
Minder intensieve Intensieve

25-39 40-64 65-79 25-39 40-64 65-79
Echtgenoot / partner (4) 3 17 6 17 62
Zoon of dochter (4) 3 8 21 11 10
Vader of moeder (46) 62 16 44 53 13
Schoonouder (7) 11 5 4 9 3
Broer of zus (9) 6 13 4 3 4
Ander familielid (23) 5 17 17 4 2
Vriend(in) (7) 4 5 2 1 2
Kennis (2) 4 10 1 1 3
Buur 3 9 1 1 0

Aantal (=100%) 57 341 115 226 1315 561
(x): percentage berekend op minder dan 100 respondenten
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar
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Naarmate de leeftijd van de geregistreerde mantelzorgers stijgt, komen dus
andere zorgbehoevenden op de voorgrond te staan. Deze evoluties zijn gro-
tendeels te verbinden met de verschillende levensfasen waarin de mantel-
zorger zich bevindt. In jongere leeftijdsgroepen zien we dat de zorgbehoe-
vende vaker een ander familielid dan een (schoon)ouder, kind, echtgenoot,
broer of zus is. Bij de middengeneratie (40-64 jaar) is de zorgbehoevende
voornamelijk een ouder, bij de 65-plussers de partner.

De grootste verschillen vinden we tussen de 40- tot 64-jarigen en de 65- tot
79-jarigen. Een tweezijdige trend doet zich voor, namelijk een daling van de
mantelzorg voor familieleden buiten het huishouden en een stijging van de
zorg voor huisgenoten. De analyse van de gegevens over de familiale of
sociale band tussen de geregistreerde mantelzorger en de zorgbehoevende
bevestigt beide trends. 25- tot 39-jarigen verlenen in de eerste plaats zorg
aan een familielid buiten het huishouden, namelijk een (schoon)ouder of een
ander familielid. De meerderheid van de 40- tot 64-jarigen verleent zorg aan
een (schoon)ouder, of deze nu huisgenoot is of niet. De 65- tot 79-jarige
mantelzorgers verlenen de meeste zorg aan de partner. Deze is bijna steeds
een huisgenoot van de mantelzorger.

De bovenstaande resultaten geven een antwoord op de vraag waarom man-
nelijke geregistreerde mantelzorgers op latere leeftijd zorgen dan vrouwelij-
ke en daarnaast ook vaker dan vrouwen een inwonende zorgbehoevende
verzorgen. Mannelijke geregistreerde mantelzorgers zorgen, vooral op latere
leeftijd, in de eerste plaats voor hun echtgenote, iemand uit dezelfde gene-
ratie. Bij vrouwen is de zorgbehoevende vaker een generatie ouder met als
gevolg dat zij op jongere leeftijd mantelzorg verlenen.

9.2.5. Naar opleidingsniveau van de geregistreerde mantelzorger

Naar wie de zorg van de geregistreerde mantelzorger gaat, blijkt eveneens
samen te hangen met het opleidingsniveau van de mantelzorger. Geregi-
streerde mantelzorgers die geen hoger diploma behaalden dan lager middel-
baar onderwijs, geven verhoudingsgewijs vaker zorg aan een huisgenoot
dan de andere personen. De mantelzorgers die minstens een diploma van
hoger middelbaar onderwijs behaalden, geven dan weer meer zorg aan een
familielid buiten het huishouden. Na controle voor leeftijd, blijkt dat dit
onderscheid naar opleidingsniveau enkel geldt voor de middengeneratie (40-
tot 64-jarigen) en voor de intensieve geregistreerde mantelzorgers.
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Tabel 9.10 toont het verband tussen het opleidingsniveau van de intensieve
geregistreerde mantelzorger en de bestemmeling van de zorg. De intensieve
mantelzorgers met hoogstens een diploma van lager middelbaar onderwijs
verlenen in de eerste plaats mantelzorg aan een huisgenoot (53%). Van wie
een diploma van het hoger middelbaar onderwijs behaalde, zorgt 2 op 5
voor een huisgenoot en 2 op 5 voor een familielid buiten het eigen huishou-
den. De intensieve mantelzorgers die hoger onderwijs deden buiten of bin-
nen de universiteit16 verlenen verhoudingsgewijs meer zorg aan een fami-
lielid buiten het huishouden (48%) dan aan een huisgenoot (37%).

Tabel 9.10 Bestemmeling van de zorg, naar opleidingsniveau van de inten-
sieve geregistreerde mantelzorgers (in %)

Opleidingsniveau Totaal
LMO of lager HMO HO

Huisgenoot 53 42 37 48
Familielid buiten huishouden 28 41 48 35
Vriend, buur of kennis 2 1 3 2
Huisgenoot en familie buiten hh 4 4 2 4
Andere combinatie 4 4 3 4
Onbekend 9 7 8 8

Aantal (= 100%) 1186 513 354 2053
LMO = diploma van lager middelbaar onderwijs; HMO = diploma van hoger mid-
delbaar onderwijs; HO = diploma van hoger onderwijs
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

Laag opgeleide (LMO of lager) geregistreerde mantelzorgers blijken even-
eens vaker zorg te geven aan hun partner. De andere mantelzorgers bieden,
meer dan de laag opgeleiden, zorg aan een kind of een ouder. Wetende dat
de partner, op enkele uitzonderingen na, een huisgenoot is en een ouder
meestal niet, sluit dit resultaat aan bij de voorgaande analyse. Ook hier blijkt
dat deze verschillen enkel significant zijn bij 40- tot 64-jarigen en bij inten-
sieve geregistreerde mantelzorgers.

Bij deze intensieve mantelzorgers zien de cijfers er als volgt uit (tabel 9.11).
De zorg aan echtgenoot of partner (bijna steeds een huisgenoot) daalt naar-
mate het opleidingsniveau stijgt van 36% bij de laag opgeleiden naar 18%
bij diegenen met een diploma hoger middelbaar onderwijs tot 12% bij de

                                                
16 Omdat er geen significant verschil tussen respondenten met diploma hoger onderwijs

buiten en binnen de universiteit is, hebben we beide categorieën samen genomen.
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hoger opgeleiden. Bij andere potentiële huisgenoten, zoals een zoon of
dochter, vinden we een kleine stijging terug. Bij de laag opgeleiden vinden
we een kleiner aandeel ouders terug onder de bestemmelingen van de zorg,
ten opzichte van de twee andere categorieën. Laag opgeleide mantelzorgers
verlenen in mindere mate zorg aan (schoon)ouder (42% waarvan 35% aan
een ouder en 7% aan een schoonouder) dan mantelzorgers met een diploma
hoger middelbaar onderwijs (57% waarvan 51% aan een ouder en 6% aan
een schoonouder) en mantelzorgers met een hoger diploma (59% waarvan
51% aan een ouder en 8% aan een schoonouder).

Tabel 9.11 Familiale of sociale band met de zorgbehoevende, naar oplei-
dingsniveau van de intensieve geregistreerde mantelzorgers (in %)

Opleidingsniveau Totaal
LMO of lager HMO HO

Echtgenoot / partner 36 18 12 28
Zoon of dochter 10 14 14 12
Vader of moeder 35 51 51 42
Schoonouder 7 6 8 7
Broer of zus 4 3 1 3
Ander familielid 4 6 7 5
Vriend(in) 2 1 1 1
Kennis 1 2 4 2
Buur 1 0 1 1

Aantal (= 100%) 1179 509 353 2041
LMO = diploma van lager middelbaar onderwijs; HMO = diploma van hoger middelbaar
onderwijs; HO = diploma van hoger onderwijs
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

Uit dit alles blijkt dat intensieve mantelzorgers met een laag opleidingsni-
veau vaker dan de hoger opgeleiden zorg verlenen aan een huisgenoot
(meestal hun echtgenoot of partner). Hoger opgeleide mantelzorgers bieden
dan weer meer zorg aan een familielid buiten het huishouden. De sociale
band met de zorgbehoevende is bij hen vaker dan bij de laagopgeleiden die
van ouder of kind.

De oorzaak daarvan kan liggen in het feit dat hoog opgeleiden (en hun huis-
genoten) over het algemeen in betere gezondheid verkeren dan laag opgelei-
den. Zij hebben vaker geen ziekte en minder vaak meer dan één ziekte (Ad-
ministratie Planning en Statistiek, 2004). Ook de duur van de zorgnood ver-
schilt naargelang van het opleidingsniveau. Laag opgeleiden zijn, ongeacht



148

hun leeftijd, voor een langere periode zorgbehoevend dan hoger opgeleiden
(Craeynest e.a., 2004). Omdat opleidingshomogamie het meest voorkomt bij
paren met een laag opleidingsniveau (Corijn, 2003), kunnen we aannemen
dat ook de partner van de laag opgeleide mantelzorger in meerdere mate ziek
is dan de partner van de hoog opgeleide mantelzorger. Laag opgeleide man-
telzorgers zullen bijgevolg vaker instaan voor de verzorging van hun even-
eens laag opgeleide partner terwijl de zorg van hoog opgeleiden zich vaker
uitstrekt naar andere generaties toe.

9.2.6. Naar verstedelijkingsgraad van de woonplaats van de geregi-
streerde mantelzorger

Voor de gedachte dat er in de minder verstedelijkte gebieden meer sociale
controle, grotere sociale cohesie en dus meer zorg opgenomen wordt voor
niet-huisgenoten, vinden we slechts beperkte ondersteuning. De intensieve
geregistreerde mantelzorgers die in een sterk verstedelijkte omgeving wo-
nen, besteden vaker zorg aan een huisgenoot (51% tegenover 47% in een
middelmatig en laag verstedelijkte omgeving). Zij nemen eveneens bedui-
dend minder zorg op voor meer dan één zorgbehoevende (5% tegenover
8%).

Minder intensieve geregistreerde mantelzorgers (tabel 9.12) die in minder
verstedelijkte gebieden wonen, zorgen vaker voor een (schoon)ouder (63%
tegenover 58% in middelmatig verstedelijkte en 51% in sterk verstedelijkte
gebieden), maar verhoudingsgewijs minder voor de echtgenoot, voor een
ander familielid en voor een vriend of kennis. Vooral de solidariteit naar
(schoon)ouders toe lijkt groter te zijn in minder verstedelijkte gebieden.

9.2.7. Naar arbeidssituatie van de geregistreerde mantelzorger

Ook de arbeidssituatie17 van de geregistreerde mantelzorger houdt verband
met de bestemmeling van de zorg. Het onderscheid situeert zich in het aan-
deel mantelzorgers dat zorg verleent aan een huisgenoot en het aandeel dat
zorg verleent aan een familielid buiten het huishouden (tabel 9.13). Terwijl
de geregistreerde mantelzorgers die geen betaald werk hebben, in de eerste
plaats zorgen voor een huisgenoot (48% tegenover 22% bij de deeltijds en
29% bij de voltijds werkenden), verlenen de deeltijds en voltijds werkenden
voornamelijk mantelzorg aan een familielid buiten het eigen huishouden
                                                
17 Wanneer het de arbeidssituatie van de mantelzorger betreft, worden alleen de 25- tot 64-

jarige geregistreerde mantelzorgers betrokken in de analyse.
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(resp. 57% en 54% tegenover 32%). Dat geldt zowel voor de intensieve als
de minder intensieve geregistreerde mantelzorgers.

Tabel 9.12 Familiale of sociale band met de zorgbehoevende, naar verste-
delijkingsgraad van de woonplaats van minder intensieve geregistreerde

mantelzorgers (in %)

Verstedelijkingsgraad woonplaats
Groot Middelgroot Klein

Echtgenoot 6 8 4
Zoon of dochter 4 2 6
Vader of moeder 45 47 53
Schoonouder 6 11 10
Broer of zus 4 8 9
Ander familielid 12 10 9
Vriend(in) 7 5 2
Kennis 13 2 4
Buur 4 5 3

Aantal (= 100%) 102 165 264

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

Tabel 9.13 Bestemmeling van de zorg, naar arbeidssituatie van de
geregistreerde mantelzorgers (in %)

Betaald werk Totaal
Geen Deeltijds Voltijds

Huisgenoot 48 22 29 41
Familielid buiten huishouden 32 57 54 39
Vriend, buur of kennis 4 3 2 4
Huisgenoot en familie buiten hh 3 4 3 3
Andere combinatie 4 7 4 5
Onbekend 9 7 8 9

Aantal (= 100%) 1755 335 519 2609
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar

Er is eveneens een samenhang tussen de familiale of sociale band van de
geregistreerde mantelzorger en hun zorgbehoevende en de arbeidssituatie
van de mantelzorger (tabel 9.14). Deze situeert zich niet bij deeltijds en vol-
tijds werkenden, tussen hen zijn er geen significante verschillen. Beide
groepen verschillen wel significant van de geregistreerde mantelzorgers die
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geen betaald werk hebben. Wie geen betaalde arbeid doet, zorgt vaker voor
een echtgenoot dan voltijds en deeltijds werkenden (31% tegenover resp.
8% en 7%). Zij verlenen minder vaak mantelzorg aan een (schoon)ouder
(35% tegenover resp. 60%) en aan een ander familielid (5% tegenover resp.
9% en 7%). Dit patroon blijft na controle voor de intensiteit van de verleen-
de zorg.

Tabel 9.14 Familiale of sociale band met de zorgbehoevende, naar
arbeidssituatie van de geregistreerde mantelzorgers (in %)

Betaald werk Totaal
Geen Deeltijds Voltijds

Echtgenoot / partner 31 7 8 24
Zoon of dochter 11 11 9 10
Vader of moeder 35 60 60 43
Schoonouder 7 8 7 7
Broer of zus 4 3 3 4
Ander familielid 5 7 9 6
Vriend(in) 2 1 2 2
Kennis 3 2 1 2
Buur 2 1 1 1

Aantal (= 100%) 1740 332 516 2588
Bron:  “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar

Samenvattend kunnen we stellen dat het voornamelijk de (overwegend
vrouwelijke) middengeneratie is die instaat voor de mantelzorg. Intensieve
mantelzorg wordt meestal verleend door de partner of het kind van de zorg-
behoevende. Deze feiten kunnen ons, in combinatie met de steeds kleiner
wordende verwantschapsnetwerken, in de toekomst voor groeiende proble-
men zetten. Als de zorg voor andere zorgbehoevenden dan de partner in de
eerste plaats een verantwoordelijkheid van vrouwen op middelbare leeftijd
blijft, zal de druk om te zorgen voor hen nog stijgen. Wanneer men ook
meer vrouwen aan het werk wil krijgen en houden, zal niet alleen de druk
om te zorgen, maar ook om zorg en arbeid te combineren groter worden.
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9.3. Intensieve mantelzorgers vergeleken

Op basis van de intensiteit van de zorg die de geregistreerde mantelzorgers
verlenen, stelden we de CBGS_norm op om te bepalen welke Vlamingen in
de leeftijdsgroep van 25 tot 64 jaar tot de intensieve mantelzorgers behoren
(zie hoofdstuk 6). Wie deze intensieve mantelzorgers in de enquête onder de
burgers zijn, werd samen met de kenmerken van de minder intensieve man-
telzorgers en de niet-mantelzorgers besproken in paragraaf 8.2.

Beide groepen intensieve mantelzorgers –uit de enquête onder de burgers en
uit de enquête onder de geregistreerde mantelzorgers– zijn echter niet iden-
tiek. De geregistreerde mantelzorgers werden door de zorgverzekering er-
kend als mantelzorgers op basis van de hulpbehoevendheid van de zorgbe-
hoevende voor wie zij zorgen (zie § 1.3). Bij de enquête onder de burgers
hebben we geen informatie over de persoon die de zorg ontvangt en konden
we onder andere dit criterium niet opnemen in onze definitie van een inten-
sieve mantelzorger. We willen daarom nagaan in welke mate het portret van
de intensieve geregistreerde mantelzorgers bevestigd, genuanceerd of aan-
gevuld moet worden aan de hand van de gegevens van de mantelzorgers uit
de enquête onder de burgers.

In deze paragraaf vergelijken we de intensieve mantelzorgers uit beide
steekproeven, namelijk de intensieve geregistreerde mantelzorgers en de
intensieve mantelzorgers. Om een vergelijking mogelijk te maken, beperken
we ons bij de geregistreerde mantelzorgers tot de 25- tot 64-jarigen. Tabel
9.15 geeft een overzicht van deze vergelijking.

9.3.1. Geslacht van de intensieve mantelzorgers

Als we bij de groep intensieve mantelzorgers uit de enquête onder de bur-
gers naar de verhouding tussen beide geslachten kijken, zien we dat 60%
een vrouw en 40% een man is. Bij de geregistreerde mantelzorgers is dit
geslachtsspecifieke patroon iets meer uitgesproken. Onder hen is 70% een
vrouw en slechts 30% een man.

Dit onderscheid tussen het aandeel mannen en vrouwen bij burgers en gere-
gistreerde mantelzorgers verdwijnt echter na controle voor arbeidssituatie.
Het verschil in geslacht hangt met andere woorden grotendeels samen met
de verschillen in arbeidssituatie tussen mannen en vrouwen bij geregistreer-
de mantelzorgers en burgers. Dat betekent dat de genderverdeling van de
voltijds werkende intensieve mantelzorgers gelijk is voor de beide groepen,
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namelijk 42% vrouwen en 58% mannen. De genderverdeling bij de niet
werkenden in beide groepen is 77% vrouwen en 23% mannen. Ook bij hoog
opgeleiden (minimum diploma hoger onderwijs) zijn de patronen van beide
groepen gelijklopend. Bij de lager opgeleide geregistreerde mantelzorgers
vinden we verhoudingsgewijs meer vrouwen terug dan bij de lager opgelei-
de mantelzorgers uit de enquête onder de burgers.

9.3.2. Leeftijd van de intensieve mantelzorgers

Intensief zorgende Vlamingen vinden we in hoofdzaak terug bij de 40-
plussers (zie hoofdstuk 8). Dat is ook bij de geregistreerde mantelzorgers
het geval (zie § 9.2). Het hoogtepunt ligt bij beide groepen echter anders: bij
de mantelzorgers uit de enquête onder de burgers is dit 40 tot en met 59 jaar
en bij geregistreerde mantelzorgers 45 tot en met 64 jaar. Bij de burgers
vinden we ook meer jonge intensieve mantelzorgers (25- tot 39-jarigen)
terug dan bij de geregistreerde mantelzorgers (resp. 20% tegenover 15%).
Dit patroon blijft over de hele lijn (dus ongeacht geslacht, opleidingsniveau,
arbeidssituatie en verstedelijkingsgraad) behouden.

Mogelijks ligt het verschil in leeftijd tussen intensief zorgende burgers en
geregistreerde mantelzorgers in de mate waarin men een zwaar zorgbehoe-
vende persoon kent in de directe omgeving. Bij jongere generaties is dat
minder waarschijnlijk dan bij oudere. Aangezien de geregistreerde mantel-
zorgers geselecteerd zijn op basis van het verzorgen van een zwaar zorgbe-
hoevende, zijn zij verhoudingsgewijs ouder dan de burgers.

9.3.3. Opleidingsniveau van de intensieve mantelzorgers

Van de intensieve mantelzorgers die deelnamen aan de enquête onder de
burgers behaalde 6% een universitair diploma, 22% een diploma hoger on-
derwijs buiten de universiteit, 34% hoger middelbaar onderwijs en 38%
geen hoger diploma dan lager middelbaar onderwijs. Bij de geregistreerde
mantelzorgers vinden we, in vergelijking tot de burgers, een lager oplei-
dingsniveau terug: 52% heeft lager middelbaar onderwijs of lager onderwijs
als hoogst behaalde diploma, 17% volgde niet-universitair hoger onderwijs
en slechts 3% behaalde een universitair diploma (tabel 9.15).

Het verschil in opleidingsniveau verdwijnt bij controle van de arbeidssitua-
tie. Zo vinden we bij de niet-werkenden (ongeacht of ze geregistreerde
mantelzorger of burger zijn) 63% intensieve mantelzorgers terug die slechts
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een diploma lager middelbaar onderwijs bezitten en bij de voltijds werken-
den 32%. Hoger opgeleiden (hoger onderwijs binnen of buiten de universi-
teit) vinden we eerder terug bij de voltijds werkenden dan bij de niet-
werkenden (resp. 35% tegenover 14%). Ook bij de jongere generatie (25- tot
39-jarigen) is er geen onderscheid tussen intensieve mantelzorgers. De in-
tensieve mantelzorgers uit de enquête onder de burgers en diegenen uit de
enquête onder de geregistreerde mantelzorgers zijn in deze leeftijdsgroep
beide relatief hoog opgeleid. De burgers uit de oudere generaties (40- tot 64-
jarigen) zijn wel hoger opgeleid dan de geregistreerde mantelzorgers met
dezelfde leeftijd (resp. 44% lager opgeleiden tegenover 55%).

9.3.4. Arbeidssituatie van de intensieve mantelzorgers

In de enquête onder de burgers heeft 34% van de intensieve mantelzorgers
geen betaald werk, 4% heeft het betaalde werk tijdelijk onderbroken, 16%
werkt deeltijds en 46% voltijds (tabel 9.15). Intensieve geregistreerde man-
telzorgers hebben vaker geen betaald werk (53%) en werken minder vaak
voltijds (25%). Ook bij hen heeft 4% het werk tijdelijk onderbroken en
werkt 18% deeltijds. Het onderscheid tussen beide groepen blijft na controle
voor geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en verstedelijkingsgraad van de
woonplaats van de mantelzorger.

Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de vrouwelijke intensieve geregi-
streerde mantelzorgers significant minder betaald werk hebben dan de man-
nelijke (ongeacht de intensiteit van de zorg) én dan de vrouwelijke intensie-
ve mantelzorgers van dezelfde leeftijd uit de enquête onder de burgers.
Waar in de burgerbevolking 41% van de mantelzorgende vrouwen geen
betaald werk heeft, is dit bij de geregistreerde mantelzorgers 58%. Terwijl
32% van de vrouwelijke mantelzorgers onder de burgers een voltijdse baan
heeft, is slechts 16% van de geregistreerde mantelzorgsters voltijds actief op
de arbeidsmarkt. Bij de mannen vinden we een gelijkaardige trend. Al blij-
ven zij (zowel bij de burgers als de geregistreerde mantelzorgers) vaker vol-
tijds werken dan vrouwen. Mannelijke intensieve mantelzorgers in de en-
quête onder de burgers zijn vaker voltijds actief op de arbeidsmarkt dan in-
tensieve geregistreerde mantelzorgers (resp. 68% tegenover 49%). Manne-
lijke geregistreerde mantelzorgers hebben daartegenover vaker geen betaald
werk (40% tegenover 23%).
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Tabel 9.15 Sociale, demografische en economische kenmerken van
intensieve (geregistreerde) mantelzorgers (in %)

Intensieve mantelzorgers uit enquête bij

Burgers
Geregistreerde
Mantelzorgers

Geslacht*
Vrouw 60 70
Man 40 30

Opleidingsniveau*
LMO of lager 38 52
HMO 34 28
NUHO 22 17
UO 6 4

Leeftijd*
25-29 10 3
30-34 9 4
35-39 11 8
40-44 18 12
45-49 15 17
50-54 14 19
55-59 14 22
60-64 10 15

Verstedelijkingsgraad
Groot 23 19
Middelgroot 33 33
Klein 44 48

Arbeidssituatie*
Geen betaald werk 34 53
Werk tijdelijk onderbroken 4 4
Kleine deeltijds 7 10
Grote deeltijds 9 8
Voltijds 46 25

Bestemmeling van de zorg*
Huisgenoot 25 40
Familielid buiten huishouden 35 42
Vriend, buur of kennis 5 2
Huisgenoot én familie buiten huishouden 9 4
Andere combinatie 20 4
Onbekend 6 8

Aantal (= 100%)** 515 1549
* p < 0,05
** het aantal varieert lichtjes naargelang de beschouwde variabele
LMO = diploma van lager middelbaar onderwijs; HMO = diploma van hoger middelbaar

onderwijs; NUHO = diploma van niet-universitair hoger onderwijs; UO = diploma
van universitair onderwijs

Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar
“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar



155

9.3.5. Verstedelijkingsgraad van de woonplaats van de intensieve mantel-
zorgers

Intensief zorgende burgers en intensieve geregistreerde mantelzorgers vol-
gen hetzelfde patroon wat betreft de mate van verstedelijking van de woon-
plaats van de mantelzorger. Dat blijft zo na controle naar geslacht, leeftijd,
opleidingsniveau en arbeidssituatie.

9.3.6. Bestemmeling van de zorg bij de intensieve mantelzorgers

Burgers die op intensieve wijze mantelzorg verlenen, bieden deze zorg
hoofdzakelijk aan een huisgenoot en/of een familielid. Één op vier geeft
uitsluitend zorg aan een huisgenoot, 35% geeft uitsluitend zorg aan een fa-
milielid buiten het huishouden, 9% aan een huisgenoot en een familielid
buiten het huishouden en 20% aan een andere combinatie. Slechts 5% biedt
zorg aan een vriend, buur of kennis (tabel 9.15).

Deze verdeling, waarbij de meerderheid zorgt voor een zorgbehoevende van
buiten het eigen huishouden, vinden we verzwakt terug bij de intensieve
geregistreerde mantelzorgers: 40% van hen verleent uitsluitend zorg aan een
gezinslid, 42% uitsluitend aan een familielid buiten het huishouden en 4%
aan een huisgenoot én een familielid buiten het huishouden. Dat betekent
dat 52% van deze mantelzorgers zorg verleent aan een gezinslid en een fa-
milielid die niet in het gezin wonen. 5% van de burgers verleent zorg uit-
sluitend een buur, een vriend of een kennis terwijl slechts 2% van de geregi-
streerde intensieve mantelzorgers dat doet. Bijna één derde van de intensief
mantelzorgende burgers (29%) verleent zorg aan meer dan één zorgbehoe-
vende: 9% voert zorgtaken uit voor een huisgenoot en een familielid en 20%
voor een andere combinatie van zorgbehoevenden. Bij de intensieve geregi-
streerde mantelzorgers bedraagt dit percentage 8%.

Vlaamse 25- tot 64-jarige mannen en vrouwen verlenen mantelzorg aan an-
dere zorgbehoevenden. Mannelijke intensieve mantelzorgers verlenen
hoofdzakelijk mantelzorg wanneer het zorgprobleem zich stelt in het huis-
houden (34% van de mannelijke tegenover 19% van de vrouwelijke inten-
sieve mantelzorgers onder de burgers, 48% tegenover 36% bij de geregi-
streerde mantelzorgers). Bij vrouwelijke intensieve mantelzorgers woont de
ontvanger van de zorg vaker buitenshuis. Zo verleent maar liefst 41% van
de vrouwelijke mantelzorgers die deelnamen aan de enquête onder de bur-
gers zorg aan een familielid buiten het huishouden, terwijl dat percentage bij
de mannen op 25% ligt. Bij de vrouwelijke intensieve geregistreerde man-
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telzorgers vertegenwoordigt dit aandeel 45%. Van hun mannelijke collega’s
neemt 36% zorg voor een familielid buiten het huishouden op.

Bij de intensieve mantelzorgers onder de burgerbevolking speelt ook oplei-
dingsniveau een rol. Mantelzorgers die geen hoger diploma dan lager mid-
delbaar onderwijs bezitten, verlenen vaker zorg aan een huisgenoot dan ho-
ger opgeleiden. Bij de hoger opgeleiden18 stijgt het aandeel dat zorg biedt
aan een familielid buiten het huishouden. Bij de geregistreerde mantelzor-
gers van 25 tot 64 jaar zien we hetzelfde fenomeen. Hoger opgeleiden ver-
lenen minder zorg aan een huisgenoot en meer aan een familielid buiten het
huishouden.

9.3.7. Mogelijke oorzaken en gevolgen

Bij intensief mantelzorgende burgers en intensieve geregistreerde mantel-
zorgers vinden we bijna steeds gelijklopende patronen terug. Toch zijn er
niet te ontkennen verschillen in de achtergrondkenmerken van beide selec-
ties. Intensieve geregistreerde mantelzorgers zijn in vergelijking met de in-
tensieve mantelzorgers uit de enquête onder de burgers lager geschoold,
vaker van het vrouwelijke geslacht en hebben vaker geen betaald werk of
deeltijds werk.

De oorzaken van de verschillen tussen beide populaties kunnen veelvuldig
zijn. Een eerste mogelijk verschil ligt in de selectieprocedure van de beide
groepen, met name de weg waarlangs de respondenten erkend worden als
mantelzorger. Om erkenning te verwerven als geregistreerde mantelzorger
(zie ook § 1.3) —en zo deel uit te maken van onze onderzoekspopulatie—
moet de ontvanger van de mantelzorg een aanvraag indienen om een man-
telzorgtoelage te ontvangen. Drie voorwaarden moeten dan vervuld zijn: (1)
de zorgbehoevende en/of de mantelzorger moet weten wat mantelzorg is, (2)
weten dat er een mantelzorgtoelage bestaat waarvoor men in aanmerking
kan komen en (3) de ontvanger van de mantelzorg moet zwaar zorgbehoe-
vend zijn gedurende minimum drie maanden. Bij de burgers bepaalden we
op basis van de zorgtaken die iemand doet wie een mantelzorger is (zie
hoofdstuk 6). Daarenboven hebben we geen gegevens over de graad van
zorgbehoefte van de zorgbehoevende waarvoor de intensief zorgende burger
zorgt.

                                                
18 Tussen mantelzorgers met diploma hoger middelbaar onderwijs, hoger niet-universitair

onderwijs en universitair onderwijs zijn er geen significante verschillen. Dat geldt zo-
wel voor de burgers als voor de geregistreerde mantelzorgers.
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De voorwaarden om in het kader van de zorgverzekering geregistreerd te
worden als mantelzorger zijn streng en leiden vermoedelijk tot een prese-
lectie. Het begrip ‘mantelzorger’ is niet overal bekend of wordt vaak eng
geïnterpreteerd als iemand die zorg opneemt voor een zorgbehoevende uit
de directe omgeving waarvoor men normaal niet zorgt. Zo stellen we vast
dat mensen die zorgen voor een zorgbehoevend kind of echtgenoot welis-
waar werden geregistreerd, maar zichzelf niet steeds identificeren als man-
telzorger en daarom niet wensten deel te nemen aan het onderzoek. Ten
tweede moet de zorgbehoevende een aanvraag tot tegemoetkoming van de
zorgverzekering indienen om in aanmerking te komen. Mogelijk ervaren
velen dit via institutionele voorzieningen. Deze institutionele filter kan bij
de betrokken zorgbehoevenden sociaal gewenste antwoorden creëren met
als gevolg dat vrouwen vaker dan mannen als mantelzorger bestempeld
worden. Deze filter kan eveneens achtergrondvariabelen zoals leeftijd en
opleidingsniveau beïnvloeden. Ten derde bestaat de kans dat een deel van
de mantelzorgers bij de aanvraag niet als mantelzorger opgegeven wordt.
Dat kan bijvoorbeeld wanneer de zorgbehoevende persoon alleen de man-
telzorger die de meeste zorg verleent, opgeeft als mantelzorger, of wanneer
enkel de mantelzorgers waarvan men het niet vanzelfsprekend acht dat ze
zorgen, opneemt in de aanvraag. Er is geen controlemechanisme voorzien
om dit alles na te checken.
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10. REALITEIT VAN DE MANTELZORG

Annelies Vanbrabant, Kim Craeynest

Waar we in het vorige hoofdstuk de geregistreerde mantelzorger in de
schijnwerpers zetten, nemen we in dit hoofdstuk de mantelzorgsituatie on-
der de loep. We gaan dieper in op het aantal zorgbehoevenden voor wie men
zorgt, de relatie tussen de zorgbehoevende en de mantelzorger, de duur van
het zorgengagement, de samenwerking tussen de geregistreerde mantelzor-
ger en andere (professionele) zorgverleners en tenslotte staan we even stil
bij de manier waarop deze mantelzorgsituatie door de geregistreerde man-
telzorger wordt beleefd, met andere woorden, we gaan de draagkracht en
draaglast van de geregistreerde mantelzorger na.

10.1. Zorgen voor één of meer zorgbehoevenden

Vier op vijf van de geregistreerde mantelzorgers verlenen mantelzorg aan
één zorgbehoevende persoon. Voor de anderen houdt mantelzorg niet op bij
die ene zorgbehoevende: 17% verleent zorg aan twee en 4% aan drie of
meer zorgbehoevenden. Minder intensieve geregistreerde mantelzorgers
mogen dan minder hooi op hun vork nemen wat het aantal zorgtaken betreft,
zij bieden vaker zorg aan meer dan één zorgbehoevende (25% tegenover
20% bij de intensieve mantelzorgers).

Het aantal zorgbehoevenden aan wie de geregistreerde mantelzorger zorg
verleent, hangt eveneens samen met een aantal achtergrondkenmerken van
de mantelzorger zelf. De arbeidssituatie houdt, evenals de verstedelijkings-
graad van de woonplaats geen verband met het aantal zorgbehoevende per-
sonen voor wie men mantelzorg opneemt. Leeftijd, opleidingsniveau, ge-
slacht en bestemmeling van de zorg des te meer.

Ongeacht de intensiteit van de mantelzorg geldt dat oudere geregistreerde
mantelzorgers vaker voor één zorgbehoevende zorgen dan jongere: 89% bij
de 65- tot 79-jarigen, 76% bij de 40- tot 64-jarigen en 72% bij de 25- tot 39-
jarigen. Hoog opgeleiden (met een diploma van hoger onderwijs) geven
vaker aan meer dan één zorgbehoevende mantelzorg (32% tegenover 21%
bij de mantelzorgers met diploma hoger middelbaar onderwijs en 17% bij
degenen met een lager diploma). Dit opleidingseffect speelt enkel bij de 40-
plussers.



162

Van de vrouwelijke geregistreerde mantelzorgers zorgt driekwart voor één
zorgbehoevende, één kwart voor meerdere zorgbehoevenden. Dat geldt ook
voor de minder intensieve mannelijke mantelzorgers. De mannelijke inten-
sieve mantelzorgers daarentegen, verlenen vaker zorg aan één zorgbehoe-
vende (86%). Dit gegeven hangt samen met het feit dat mannen in de eerste
plaats voor een huisgenoot zorgen (zie hoofdstuk 9): bij 90% van hen is
deze huisgenoot de enige zorgbehoevende.

Het beeld dat de analyse van de familiale of sociale band tussen mantelzor-
ger en zorgbehoevende en het aantal zorgbehoevenden ons toont, sluit bij
het voorgaande aan: 90% van de geregistreerde mantelzorgers die zorgen
voor hun echtgenoot, doet dat enkel voor de echtgenoot. Ook hier vinden we
verhoudingsgewijs meer mannen terug. Wie in de eerste plaats zorgt voor
een vriend, kennis of buur, heeft in 41% van de gevallen ook één of meer
andere zorgbehoevenden onder zijn hoede. Mantelzorgers die zorgen voor
een kind, ouder of een ander familielid bevinden zich tussen deze uitersten:
respectievelijk 19%, 25% en 19% zorgt voor meer dan één zorgbehoevende.

10.2. Duur van het zorgengagement en wekelijkse inzet

De duur van het engagement van mantelzorgers is gemiddeld zeer hoog (9
jaar). De standaardafwijking is echter groot. Dat betekent dat er een grote
variatie bestaat wat betreft de duur van het zorgengagement (tabel 10.1): een
kwart van de geregistreerde mantelzorgers zorgt reeds meer dan 10 jaar, nog
eens een kwart zorgt 6 tot 10 jaar, 29% biedt 3 tot 5 jaar mantelzorg en 19%
1 tot 2 jaar. Een kleine minderheid (3%) zorgt 1 maand tot 1 jaar. Dedry
(2001) berekent in haar onderzoek het aandeel mantelzorgers dat 5 jaar of
meer zorgt. Haar resultaten liggen in dezelfde lijn.

De duur van het zorgengagement is erg verschillend voor intensieve en
minder intensieve geregistreerde mantelzorgers (tabel 10.1). Terwijl 52%
van de intensieve mantelzorgers reeds meer dan 5 jaar zorg opneemt, is dat
bij minder intensieve mantelzorgers 38%. Dit verschil is grotendeels te wij-
ten aan het aandeel mantelzorgers in beide groepen dat meer dan 10 jaar
mantelzorg geeft: 27% bij de intensieve en 16% bij de minder intensieve
mantelzorgers. Het omgekeerde resultaat vinden we bij degenen die minder
dan 6 jaar zorgen. Minder intensieve mantelzorgers zorgen vaker dan inten-
sieve sedert een relatief korte periode: 34% van de minder intensieve en
27% van de intensieve geregistreerde mantelzorgers biedt 3 tot 5 jaar man-
telzorg, 23% minder intensieve en 18% intensieve mantelzorgers zorgt reeds
1 tot 2 jaar.
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Dat intensieve mantelzorgers doorgaans een langere zorgcarrière achter de
rug hebben, blijkt ook uit de gemiddelde duur van de mantelzorg: namelijk
10 jaar bij de intensieve tegenover 7 jaar bij de minder intensieve geregi-
streerde mantelzorgers. Dit onderscheid naar intensiteit vinden we terug bij
de 40-plussers, de vrouwen, degenen die geen hoger diploma behaalden dan
het hoger middelbaar onderwijs en degenen die geen betaald werk hebben of
dat tijdelijk hebben onderbroken. De analyse van het aantal uren per week
dat iemand zorg verleent, geeft eveneens aan dat bij mantelzorgers die meer
dan 38 uur per week zorg bieden het meeste langdurige mantelzorgers te
vinden zijn. Dit is niet verwonderlijk. Het is immers heel goed mogelijk dat
de zorg die de zorgbehoevende persoon nodig heeft na een ziekteperiode
van minstens 10 jaar sterk gestegen is in vergelijking met de beginfase van
de mantelzorg.

Tabel 10.1 Duur van het verlenen van de mantelzorg door geregistreerde
mantelzorgers, naar intensiteit van het verlenen van zorg (in %)

Geregistreerde mantelzorgers Totaal
Minder intensieve Intensieve

< 1 jaar 4 3 3
1 - 2 jaar 23 18 19
3 - 5 jaar 34 27 29
6 - 10 jaar 22 25 24
> 10 jaar 16 27 25

Aantal (= 100%) 473 2023 2496
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

Er is geen significant onderscheid tussen mannen en vrouwen wat de duur
van het zorgengagement betreft. De duur van de zorg houdt wel verband
met de leeftijd, het opleidingsniveau en de arbeidssituatie van de geregi-
streerde mantelzorger. Zo verlenen oudere mantelzorgers gemiddeld langer
zorg dan jongere. Bij de jongere generatie (25- tot 39-jarigen) vinden we
18% mantelzorgers terug die reeds meer dan 10 jaar zorgen, bij de midden-
generatie (40- tot 64-jarigen) 23%. De ouderen (65- tot 79-jarigen) spannen
de kroon met 32% langdurige mantelzorgers. In deze laatste groep vinden
we 16% mantelzorgers die 1 maand tot en met 2 jaar zorgen, terwijl dit per-
centage bij de middengeneratie 23% en bij de jongere groep 27% bedraagt.
Het leeftijdseffect speelt echter enkel voor de mantelzorgers die hoger mid-
delbaar onderwijs als hoogste diploma behaalden. Ook naarmate het oplei-
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dingsniveau stijgt, daalt het aantal mantelzorgers dat reeds meer dan 10 jaar
zorg verleent. Dit percentage bedraagt bij de mantelzorgers met als hoogste
diploma lager middelbaar onderwijs 28% en daalt tot 20% bij de hoog op-
geleiden. Het opleidingseffect geldt enkel voor 40- tot 64-jarigen.

De samenhang met de arbeidssituatie van de geregistreerde mantelzorger
(25-64 jaar) is er één die we enkel terugvinden bij de intensieve geregi-
streerde mantelzorgers: de intensieve mantelzorgers die geen betaalde job
hebben, zorgen vaker voor een langere periode dan degenen die wel betaald
werk hebben. Zo zijn bijna drie op tien van de niet-werkenden of degenen
die hun werk tijdelijk onderbraken meer dan 10 jaar mantelzorger terwijl dat
bij de werkenden twee op tien is. Deze laatste groep vinden we verhou-
dingsgewijs meer terug in de groep die 1 tot 2 jaar en 3 tot 5 jaar zorgt (52%
versus 45% bij degenen die niet werken).

Ook de band tussen mantelzorger en bestemmeling vertelt ons wat: 36% van
de geregistreerde mantelzorgers die zorgen voor een huisgenoot, zorgt reeds
meer dan 10 jaar. Aan familieleden buiten het huishouden en vrienden, ken-
nissen of buren bieden mantelzorgers minder vaak langdurige zorg (resp.
15% en 11%). Wat dit betreft is er geen significant verschil tussen intensie-
ve en minder intensieve mantelzorgers. In het algemeen geldt dat mantel-
zorg binnenshuis langer gegeven wordt dan buitenshuis. Mantelzorgers met
een inwonende zorgbehoevende persoon bieder vaker meer dan 5 jaar zorg
in vergelijking met mantelzorgers zonder inwonende zorgbehoevende (resp.
60% tegenover 38%). Respectievelijk 36% en 14% verleent zelfs meer dan
10 jaar zorg. De familiale of sociale band tussen zorgbehoevende en man-
telzorger geeft een grotere variëteit weer in de duur van de mantelzorg.
Vooral de zorg voor een kind is van lange duur: driekwart van de mantel-
zorgers die zorgen voor een kind is reeds meer dan 10 jaar mantelzorger.
Ook voor de echtgenoot zorgen mantelzorgers gedurende een lange periode:
28% meer dan 10 jaar en 24% 6 tot 10 jaar. Zorg voor een (schoon)ouder,
een ander familielid of een vriend, buur of kennis is meestal van minder
lange duur. Van hen zorgt respectievelijk 59%, 52% en 60% 5 jaar of min-
der.

Een ander opvallend resultaat is dat intensieve mantelzorgers die mantelzorg
bieden aan een combinatie van zorgbehoevenden niet alleen naar aantal
zorgbehoevenden en intensiteit van het zorgen, maar ook naar duur van de
zorg zeer geëngageerd blijken: één derde van hen verleent reeds meer dan
10 jaar mantelzorg.
Dat mantelzorg geen kortdurend engagement is, zeker niet voor intensieve
mantelzorgers, blijkt dus uit verschillende analyses. Zo geeft één op vijf
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geregistreerde mantelzorgers zorg aan meer dan één zorgbehoevende per-
soon. Zij geven bovendien voor lange duur zorg: de helft meer dan 5 jaar,
een kwart zelfs meer dan 10 jaar. De meeste langdurige mantelzorgers vin-
den we terug bij de laagopgeleiden, diegenen zonder betaald werk of tijde-
lijk onderbroken werk en de 65-plussers. Ook wie zorgt voor een inwonende
zorgbehoevende persoon verleent vaak langdurige mantelzorg, vooral wan-
neer dit een kind is.

10.3. De mantelzorger en andere zorgverleners

18% van de geregistreerde mantelzorgers staat als enige zorgverlener in
voor de zorg aan de zorgbehoevende persoon. Vooral de intensieve mantel-
zorgers onder hen staan voor een zware taak. Dedry (2001) vindt in haar
onderzoek een lager percentage. Zij vermeldt echter dat het percentage in
haar studie lager ligt dan in andere onderzoeken (zie Spruytte, 2000). Maar
zowel in ons onderzoek als in het onderzoek van Dedry wordt bij de meer-
derheid van de mantelzorgers de zorgbehoevende persoon ook geholpen
door andere zorgverleners.

Zorgen voor iemand doet een geregistreerde mantelzorger dus meestal niet
alleen. Daarbij hoeft er niet noodzakelijk contact te zijn tussen de verschil-
lende zorgverleners. Niet alle zorgtaken hoeven door dezelfde persoon ge-
daan te worden en eenzelfde zorgtaak kan door meer dan één persoon, maar
op verschillende momenten gedaan worden. De hulp bij het zorgen kan on-
der andere komen van andere mantelzorgers. Meestal zijn dit gezins- of fa-
milieleden van de zorgbehoevende (Spruytte, 2000). Professionele hulpver-
leners of vrijwilligers kunnen de mantelzorger bijstaan. Al deze personen
samen vormen het zorgnetwerk van de zorgbehoevende. In deze paragraaf
gaan we na welke andere zorgverleners, naast de mantelzorger, zorgen voor
de zorgbehoevende, of er contact tussen de verschillende zorgverleners is en
hoe dat contact dan verloopt.

In totaal krijgt de zorgbehoevende persoon bij 73% van de mantelzorgers
ook zorg van een beroepskracht, bij 48% van een andere mantelzorger en bij
14% van een vrijwilliger. De zorgbehoevenden van minder intensieve gere-
gistreerde mantelzorgers krijgen vaker hulp van één of meer andere zorg-
verleners (beroepskracht, vrijwilliger of andere mantelzorger) dan de zorg-
behoevenden van de intensieve mantelzorgers.

Er is dus vaak sprake van een combinatie van zorgverleners. Naast de 18%
mantelzorgers waarbij de zorgbehoevende geen zorg ontvangt van andere
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zorgverleners, is er 82% die wel hulp ontvangt. Dit percentage bestaat uit
30% waarbij ook hulp gegeven wordt door één of meerdere professionele
zorgverleners, 7% door één of meerdere mantelzorgers en 1% door één of
meerdere vrijwilligers. De overige geregistreerde mantelzorgers (44%) krij-
gen hulp van een combinatie van collega-hulpverleners: 31% van professio-
nele zorgers en mantelzorgers, 5% van een vrijwilliger en professionelen of
mantelzorgers en 8% van zowel professionele zorgverleners, mantelzorgers
als van vrijwilligers. Vooral in deze laatste groep maakt de mantelzorger
deel uit van een uitgebreid zorgnetwerk rond de zorgbehoevende.

Of de zorgbehoevende hulp krijgt van andere zorgverleners, hangt samen
met de intensiteit waarmee de geregistreerde mantelzorger zorgt (tabel
10.2). Minder intensieve mantelzorgers hebben vaker collega-hulpverleners
dan intensieve mantelzorgers (89% tegenover 80%). Deze hulp komt daar-
enboven vaker van een combinatie van hulpverleners uit

Tabel 10.2 Het zorgnetwerk naast de ondervraagde geregistreerde
mantelzorger, naar intensiteit van het verlenen van zorg (in %)

Geregistreerde mantelzorgers Totaal
Minder intensieve Intensieve

Geen andere zorgverleners 11 20 18
Professionele zorgverlener 24 31 30
Andere mantelzorger 8 7 7
Vrijwilliger 1 1 1
Professionele zorgverlener en mantel-
zorger 40 30 31
Professionele zorgverlener en vrijwil-
liger 4 4 4
Andere mantelzorger en vrijwilliger 1 1 1
Professionele zorgverlener, andere
mantelzorger en vrijwilliger 12 7 8

Aantal (=100%) 475 1992 2467
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

verschillende hoeken, namelijk professionele zorgverleners en mantelzor-
gers (40% tegenover 30%) en professionele zorgverleners, mantelzorgers en
vrijwilligers (12% tegenover 7%). De zorgbehoevenden van intensieve
mantelzorgers worden dan weer vaker bijgestaan door uitsluitend professio-
nelen. Geregistreerde mantelzorgers zorgen allen voor een zwaar zorgbe-
hoevende persoon. Wie op minder intensieve wijze zorgt voor een persoon
met een gelijkaardige graad van zorgbehoefte als degenen voor wie de in-
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tensieve mantelzorger zorgt, krijgt daarbij meer hulp dan intensieve mantel-
zorgers. Dit onderscheid tussen intensieve en minder intensieve mantelzor-
gers blijft bestaan na controle voor geslacht. Het geldt echter enkel voor 40-
plussers, laag opgeleiden en mantelzorgers zonder betaald werk.

Het hebben van collega-hulpverleners houdt (zowel bij intensieve als bij
minder intensieve geregistreerde mantelzorgers) geen verband met het ge-
slacht of de verstedelijkingsgraad, wel met het opleidingsniveau van de
mantelzorgers en de duur van de zorg die zij verlenen. De laag opgeleiden
zorgen vaker als enige voor de zorgbehoevende (21% tegenover 16% bij
hoger middelbaar onderwijs, 9% bij hoger opgeleiden). Naarmate het oplei-
dingsniveau van de mantelzorger stijgt, stijgt het aandeel van intensieve
mantelzorgers dat zowel beroepskrachten als andere mantelzorgers als col-
lega-zorgverleners heeft: 40% bij de mantelzorgers met een diploma hoger
onderwijs, 34% bij diegenen met een diploma hoger middelbaar en 28% bij
diegenen met lager middelbaar onderwijs als hoogste diploma. De mantel-
zorgers met een diploma hoger onderwijs krijgen daarenboven twee keer zo
vaak hulp van professionelen, mantelzorgers en vrijwilligers (14% tegen-
over 7%).

Naast de laag opgeleiden zijn het ook de langdurige zorgverleners die vaak
als enige instaan voor de zorg, namelijk 28% bij geregistreerde mantelzor-
gers die reeds meer dan 10 jaar zorgen. Het aandeel mantelzorgers dat hulp
krijgt van zowel andere mantelzorgers als professionele hulpverleners daalt
daarentegen naarmate de duur van de zorg stijgt (van 43% bij de een zorg-
duur minder dan 1 jaar tot 22% bij langdurige mantelzorgers). Mantelzor-
gers die minder dan 1 jaar zorgen, krijgen meer dan de andere hulp van pro-
fessionelen, mantelzorgers en vrijwilligers (16%) of professionelen en
mantelzorgers (43%).

Het hebben van collega-hulpverleners houdt, eveneens ongeacht de intensi-
teit van de mantelzorg, verband met het al dan niet inwonen van de zorgbe-
hoevende persoon en de familiale of sociale band tussen mantelzorger en
zorgbehoevende. 28% van de mantelzorgers zorgt als enige zorgverlener
voor een huisgenoot. Bij zorg aan een familielid buiten het huishouden be-
draagt dit 8% van de mantelzorgers. Deze laatsten worden vaker bijgestaan
door professionelen en andere mantelzorgers (44%), terwijl dat bij wie voor
een huisgenoot zorgt minder voorkomt (20%). 16% van de mantelzorgers
die als enige voor de eerste zorgbehoevende zorgen, neemt daarnaast ook
nog zorg op voor één of meerdere andere zorgbehoevenden.
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Eén derde van de geregistreerde mantelzorgers die zorgt voor een echtge-
noot of kind (vaak huisgenoten) staat als enige in voor de zorg. 35% van de
mantelzorgers die zorgen voor hun partner, krijgt hulp van een professionele
hulpverlener, 6% van een andere mantelzorger en 18% van een beroeps-
kracht en een mantelzorger. Wie zorgt voor een kind kan vaker rekenen op
hulp van andere mantelzorgers (11%) of mantelzorgers en professionelen
(21%), maar krijgt minder bijstand uit enkel professionele hoek (23%) dan
wie zorgt voor een andere zorgbehoevende. Mantelzorgers van een
(schoon)ouder of een ander familielid verlenen minder vaak als enige man-
telzorg (resp. 12% en 11%). Zij ontvangen daarentegen vaker hulp van een
professionele zorgverlener (resp. 32% en 29%) of van een professionele
zorgverlener en een andere mantelzorger (resp. 36% en 38%). Een vriend,
kennis of buur ontvangt meer dan de andere groepen hulp van mantelzor-
gers, professionelen en vrijwilligers.

Andere variabelen zijn enkel bij de intensieve mantelzorgers gerelateerd met
het hebben van collega-hulpverleners. Dat geldt voor de leeftijd en de ar-
beidssituatie van de mantelzorger en het aantal zorgbehoevenden voor wie
deze zorgt. Hoe jonger de intensieve geregistreerde mantelzorger is, hoe
vaker een combinatie van verschillende zorgverleners hem helpt bij het zor-
gen (57% tegenover 43% bij de 40- tot 64-jarigen en 29% bij de 65- tot 79-
jarigen). Zij (25- tot 39-jarigen) zijn ook minder vaak de enige zorgverlener
van de zorgbehoevende (14% tegenover 18% bij de 40- tot 64-jarigen en
26% bij de 65- tot 79-jarigen). De oudere mantelzorgers hebben vaker geen
of enkel professionele zorgverleners als collega in de zorg. Dit is een beves-
tiging van de resultaten in het onderzoek van Dedry (2001).
Intensieve mantelzorgers die geen betaalde job hebben of die hun job tijde-
lijk onderbraken zorgen meer als enige zorgverlener voor de zorgbehoeven-
de dan voltijds of deeltijds werkenden19 (23% tegenover 12%) en hebben
vaker een beroepskracht als collega-zorgverlener (35% tegenover 23%).
Voltijds of deeltijds werkende mantelzorgers kunnen dan weer vaker reke-
nen op hulp van beroepskrachten en andere mantelzorgers (resp. 40% te-
genover 25%). Intensieve geregistreerde mantelzorgers die zorgen voor één
zorgbehoevende persoon, doen dat vaker alleen (22% tegenover 12%) en
krijgen minder hulp van beroepskrachten en andere mantelzorgers (27%
versus 38%) dan wie voor meer dan één zorgbehoevende zorgt.
Dat de eerste zorgbehoevende van de geregistreerde mantelzorgers ook zorg
ontvangt van andere zorgverleners, hoeft nog niet te betekenen dat deze ver-
schillende zorgverleners contact met elkaar hebben. Zo kan de ene zorgver-
lener zorg overnemen als de andere er niet is. De zorg wordt dan gedeeld en

                                                
19 Er zijn geen significante verschillen tussen voltijds en deeltijds werkenden.
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zorgverleners kunnen elkaars werk indien nodig verlichten. Een tweede mo-
gelijkheid is dat de zorgverleners andere zorgtaken uitvoeren maar dit op
hetzelfde ogenblik doen (Timmermans & Schellingerhout, 2003).

De overgrote meerderheid van de geregistreerde mantelzorgers heeft contact
met de andere zorgverlener(s): bij 93% van de mantelzorgers waarbij de
zorgbehoevende persoon ook zorg ontvangt van een beroepskracht, heeft de
mantelzorger ook contact met die beroepskracht. Wanneer het andere man-
telzorgers betreft, is dat 98%, bij vrijwilligers 96%. De mate van contact is
dus steeds groot, maar verschilt naargelang de intensiteit van de zorg: inten-
sieve mantelzorgers staan in verhouding tot de minder intensieve mantel-
zorgers meer in contact met hun collega-zorgverleners. Zij zijn immers va-
ker bij de zorgbehoevende persoon aanwezig. Slechts 4% van de intensieve
mantelzorgers heeft geen contact met de professionele zorgverlener(s) van
de zorgbehoevende (tegenover 18% bij de minder intensieve mantelzor-
gers). Dit geldt ook voor de contacten met andere mantelzorgers en vrijwil-
ligers (resp. 1% en 4% en 4% en 7%).

De mantelzorgers die contacten hebben met collega-zorgverleners zijn daar-
over doorgaans positief (tabel 10.3). Dat geldt zonder onderscheid voor in-
tensieve en minder intensieve mantelzorgers. Wie contact heeft met een
vrijwilliger, beschrijft dit contact in 59% van de gevallen als zeer vlot, 33%
als eerder vlot. 1% van de mantelzorgers beschrijft het contact als eerder
moeilijk tot zeer moeilijk. De contacten met professionele zorgverleners
verlopen eveneens goed: 59% vindt deze zeer vlot en 33% eerder vlot. Hier
beschrijft toch 3% het contact als moeilijk tot zeer moeilijk. Over contacten
met andere mantelzorgers is men het meest positief: 72% vindt het contact
zeer vlot. Slechts 1% beschrijft het contact als eerder moeilijk.
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Tabel 10.3 Verloop van het contact van geregistreerde mantelzorgers met
andere zorgverleners van de zorgbehoevende (in %)

Contact met
Professionele
zorgverlener

Andere
mantelzorger Vrijwilliger

Zeer moeilijk contact 1 0 0
Eerder moeilijk 2 1 1
Noch moeilijk, noch vlot 6 5 6
Eerder vlot 33 21 33
Zeer vlot contact 59 72 59

Aantal (= 100%) 1735 1188 326
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

Over de samenwerking tussen de geregistreerde mantelzorgers en professio-
nele zorgverleners stelden we nog een aantal aanvullende vragen (figuur
10.1). Daaruit blijkt dat driekwart van de mantelzorgers (zowel intensieve
als minder intensieve) van mening is dat er een goede afstemming is tussen
de mantelzorgers en de professionele zorgverleners. Toch meent 14% van
de minder intensieve en 17% van de intensieve geregistreerde mantelzorgers
(eerder akkoord en helemaal akkoord met de uitspraak) dat professionele
zorgverleners te weinig rekening houden met de mantelzorger. De meningen
zijn verdeeld wanneer het de vraag betreft of professionelen moeten toezien
op de kwaliteit van de mantelzorg: 36% van de mantelzorgers is niet ak-
koord, 43% is wel akkoord. Op de vraag of professionelen minder respect
hebben voor de zorgbehoevende persoon, antwoorden de minder intensieve
mantelzorgers iets gematigder dan de intensieve: 37% is niet akkoord (te-
genover 42% bij de intensieve mantelzorgers) en 3% is helemaal akkoord
(tegenover 6% bij de intensieve mantelzorgers).

Kort samengevat kunnen we stellen dat, wat de samenwerking met andere
zorgverleners betreft, de balans positief is. Vier vijfde van de mantelzorgers
staat er niet alleen voor. Zij krijgen in volgorde van voorkomen hulp van
professionele zorgverleners, andere mantelzorgers of vrijwilligers. Vaak
zelfs van een combinatie van zorgverleners. De verschillende zorgverleners
staan ook in contact met elkaar. Bovendien zijn de mantelzorgers over het
algemeen positief over deze contacten, wat de organisatie van de zorg zal
vergemakkelijken. Mantelzorgers die alleen de verantwoordelijkheid dragen
(zonder collega-zorgverleners), engageren zich ook het meeste uren.
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Figuur 10.1 Mening van geregistreerde mantelzorgers over de relatie
tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers (in %)

GMZ+ : minder intensieve geregistreerde mantelzorgers;
GMZ++ : intensieve geregistreerde mantelzorgers
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

10.4. Beleving van mantelzorg

10.4.1. Gevoelens die meespelen bij het verlenen van mantelzorg

Aan de geregistreerde mantelzorgers werd gevraagd welk gevoel het meest
en welk het minst meespeelt bij het geven van mantelzorg. ‘Vriendschap of
liefde’ scoren het hoogst als meest belangrijke gevoel (67% van de vrou-
wen, 58% van de mannen). Mannen antwoorden meer 'moreel plichtsgevoel'
dan vrouwen (33% tegenover 24%). ‘Solidariteit’ staat op de derde plaats
met 3%. De top 3 van minst belangrijke gevoelens is ‘religieuze overtui-
ging’ (42%), ‘schuldgevoel’ (37%) en ‘medelijden’ (10%). Er is geen on-
derscheid naargelang men al dan niet intensief zorgt.

‘Vriendschap of liefde’ wordt het meest door de jongere mantelzorgers aan-
geduid als belangrijkste gevoel bij het verlenen van mantelzorg: 74% bij de
25- tot 39-jarigen, tegenover 61% bij de 40- tot 64-jarigen en 68% bij de 65-
tot 79-jarigen.
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‘Moreel plichtsgevoel’ wordt dan weer meer door de mantelzorgers van
middelbare leeftijd (40 tot 64 jaar) aangeduid (31%). Bij de jongeren (25 tot
39 jaar) is dit 17%, bij de ouderen (65 tot 79 jaar) 23%.
Door een klein aandeel (4%) van de 25- tot 39-jarigen wordt ‘medelijden’
als belangrijkste gevoel aangeduid om mantelzorg te verlenen. Bij de 40-tot
64-jarigen en 65- tot 79-jarigen is het ‘solidariteit’ (respectievelijk bij 3% en
4%) dat op de derde plaats staat.

‘Religieuze overtuiging’ speelt het minst mee bij het verlenen van mantel-
zorg bij de 25- tot 39-jarigen en 40- tot 64-jarigen (bij respectievelijk 48%
en 45%). Bij de oudste groep mantelzorgers (65- tot 79-jarigen) is dit
‘schuldgevoel’ (45%). Wat de tweede plaats betreft staat bij de jongste twee
groepen ‘schuldgevoel’ (28% bij de 25- tot 39-jarigen en 36% bij de 40- tot
64-jarigen) en bij de oudsten ‘religieuze overtuiging’ (33%). Op de derde
plaats staat bij de drie leeftijdscategorieën ‘medelijden’ (van jong naar oud:
11%, 9%, 10%).

Driekwart van de geregistreerde mantelzorgers die voor een partner of een
kind zorgen, doet dit uit liefde of vriendschap (figuur 10.2). Bij degenen die
voor een ouder, een ander familielid of een niet-familielid zorgen is dit

Figuur 10.2 Gevoel dat het meest meespeelt bij het geven van mantelzorg,
naar familiale of sociale band met de zorgbehoevende (in %)

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar
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respectievelijk 58%, 61% en 64%. Vooral de mantelzorgers die voor een
ouder zorgen, duiden ook vaak ‘moreel plichtsgevoel’ aan als gevoel dat
meest meespeelt bij het verlenen van mantelzorg (35%).

Wat het gevoel betreft dat het minst belangrijk is bij het opnemen van man-
telzorg (figuur 10.3), staat bij geregistreerde mantelzorgers die voor een
partner of een niet-familielid zorgen ‘schuldgevoel’ op de eerste plaats (bij
respectievelijk 42% en 41%). Waar de zorgbehoevende een kind, een ouder
of een ander familielid is, is ‘religieuze overtuiging’ het gevoel dat het minst
meespeelt bij het verlenen van mantelzorg (bij respectievelijk 45%, 44% en
52%). Op de tweede plaats staat bij de partners en niet-familieleden als
zorgbehoevenden ‘religieuze overtuiging’ (bij respectievelijk 36% en 33%),
bij de kinderen, ouders en andere familieleden als zorgbehoevenden is dit
‘schuldgevoel’ (respectievelijk bij 26%, 38% en 33%). Op de derde plaats
staat bij alle mantelzorgers ‘medelijden’.

Figuur 10.3 Gevoel dat het minst meespeelt bij het geven van mantelzorg,
naar familiale of sociale band met de zorgbehoevende (in %)

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar
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10.4.2. Redenen waarom men zorgt

In vergelijking met professionele zorgverleners, kiezen mantelzorgers min-
der bewust voor het opnemen van zorgtaken (Kwekkeboom in: Humbert &
van den Dungen, 1994). Pas wanneer er behoefte aan zorg is, ontstaat het
aanbod ervan. Dit aanbod groeit, ondanks de geringe mate van bewuste be-
sluitvorming, op basis van verscheidene motivaties. We peilden bij de gere-
gistreerde mantelzorgers via een gesloten vraag naar de redenen die mee-
spelen om mantelzorg te verlenen. Deze kunnen elementen van noodzaak,
liefde, verplichting of vrije keuze bevatten en kunnen uitgaan van de zorg-
ontvanger of van de mantelzorger.

De meest aangeduide reden (tabel 10.4) om mantelzorg te verlenen is het
vertrouwen van de zorgbehoevende in de mantelzorger (69%). Hieruit
spreekt verbondenheid tussen mantelzorger en zorgbehoevende. De tweede
reden die men aangeeft, is het vermijden van een opname (56%). Intensieve
geregistreerde mantelzorgers duiden dit vaker aan dan minder intensieve
mantelzorgers (59% versus 45%), 40-plussers vaker dan 25- tot 39- jarigen
(56 à 58% tegenover 45%). Het argument van tijd en beschikbaarheid ver-
volledigt de top drie (40%). Bij mantelzorgers die de pensioenleeftijd be-
reikt hebben, loopt dit op tot 54%, bij wie geen betaald werk heeft (25-64
jarigen) tot 50%. Ook mannelijke mantelzorgers duiden dit argument rela-
tief vaak aan (46% tegenover 37% bij de vrouwen). Deze top drie is dezelf-
de voor intensieve en minder intensieve mantelzorgers. De meest aange-
haalde argumenten zijn positief getint.

Aangezien intensieve mantelzorgers op intensievere wijze zorg verlenen, is
de persoon voor wie zij zorgen mogelijks in meerdere mate zorgbehoevend
dan de zorgbehoevende van de minder intensieve mantelzorger. Deze eerste
groep bevindt zich dan vaker in de situatie dat ook opname een optie is. De
argumenten ‘het vermijden van een opname’ of ‘de zorgbehoevende wil
thuis niet weg’ komen wellicht als gevolg daarvan bij intensieve mantelzor-
gers meer voor. Dat de zorgbehoevende thuis niet weg wil, is een reden die
vooral door mantelzorgers vanaf 40 jaar aangeduid wordt.

Ook de categorie ‘andere’ vinden we vaker terug bij de intensieve mantel-
zorgers (12% versus 6%). Hier vinden we hoofdzakelijk argumenten terug
die wijzen op een bepaalde mate van vanzelfsprekendheid, bijv. ‘hij is mijn
man, ik vind het normaal’, ‘als ouder is het vanzelfsprekend, ‘familieband’
en dergelijke. Dit komt in hoofdzaak voor wanneer de mantelzorger zorg
verleent aan een huisgenoot of naast familielid. De vanzelfsprekendheid bij
het opnemen van zorg heeft deels te maken met plicht, anderzijds met gene-
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genheid. Humbert en van den Dungen (1994) noemen dit een neutrale moti-
vatie die voorkomt uit een soort familie- of huwelijksplichtsbesef.

Soms is de motivatie om te zorgen eerder negatief en heeft die niets te ma-
ken met de geregistreerde mantelzorger zelf. Zo stelt 16% van de intensieve
mantelzorgers (tegenover 8% bij de minder intensieve) dat er niemand an-
ders is die zorg kan verlenen. Ook mantelzorgers zonder werk (25-64 jari-
gen) vermelden dit vaker dan de andere mantelzorgers (16% tegenover 12%
bij de deeltijds werkenden en 9% bij de voltijds werkenden). Bij drie op tien
van de niet (op de officiële arbeidsmarkt) werkende intensieve mantelzor-
gers die mantelzorg verlenen omdat er niemand anders beschikbaar is, is de
mantelzorg de reden waarom ze geen betaalde job hebben. 13% van de in-
tensieve mantelzorgers geeft aan dat de zorgbehoevende andere mogelijke
zorgverleners wantrouwt en 12% dat de zorgbehoevende geen professionele
zorg kan betalen, terwijl deze percentages bij de minder intensieve mantel-
zorgers op 8% liggen. Laag opgeleiden geven dit laatste argument verhou-
dingsgewijs vaker: 13% van de mantelzorgers met lager middelbaar onder-
wijs en 12% met hoger middelbaar onderwijs als hoogst behaalde diploma
duidt aan dat hij of zij zorgt omdat de zorgbehoevende geen professionele
hulp kan betalen. Bij de universitair opgeleiden is dat slechts 2%.

Twee andere argumenten vinden we vooral bij de minder intensieve geregi-
streerde mantelzorgers terug: 35% van hen duidt ‘het kost me niet veel
moeite’ en 32% ‘de zorgsituatie is eenvoudig’ aan (tegenover resp. 20% en
22% bij intensieve mantelzorgers; tabel 10.4). Dit is niet onlogisch. Wan-
neer men minder intensief zorg verleent, is de kans inderdaad groter dat
deze zorg minder tijd in beslag zal nemen en minder complex is. Ook wie
werkt of jong is (25- tot 39-jarigen), verleent vaker mantelzorg omdat de
zorgsituatie eenvoudig is (resp. 26% à 28% voor wie werkt en 25% voor de
jongste generatie) of omdat het niet veel moeite kost (resp. 27% à 28% voor
wie werkt en 33% voor de jongste generatie) dan wie geen betaald werk
heeft of ouder is dan 39 jaar.
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Tabel 10.4 Redenen om mantelzorg te verlenen, naar intensiteit van het
verlenen van zorg  (in %)

Geregistreerde mantelzorgers Totaal
Minder

intensieve Intensieve
Positief geïnspireerde redenen
De zorgbehoevende (ZB) vertrouwt mij 68 69 69
Opname vermijden 45 59 56
Ik heb tijd, ik ben beschikbaar 41 40 40
Zorgbehoevende wil thuis niet weg 26 35 33
Zorgsituatie is eenvoudig 32 22 24
Negatief geïnspireerde redenen
Het kost me niet veel moeite 35 20 23
Er is niemand anders die kan zorgen 8 16 14
Zorgbehoevende wantrouwt anderen 8 13 12
ZB kan geen professionele zorg betalen 8 12 12
ZB wil geen professionele zorg betalen 1 3 2
Andere redenen
Andere 6 12 11
Ik word vergoed als mantelzorger 2 2 2
Opmerking: de respondent kon meerdere redenen aanduiden.
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

Ook naargelang de zorgbehoevende persoon inwonend is of niet, geven de
geregistreerde mantelzorgers andere redenen aan. Wanneer de zorgbehoe-
vende inwoont, speelt het hebben van tijd (45%) een grotere rol in vergelij-
king met de mantelzorgers van niet-inwonende zorgbehoevenden (36%).
Dat is in de eerste plaats zo wanneer men voor de partner zorgt (54%). Het
vermijden van opname hangt niet samen met het al dan niet inwonen van de
zorgbehoevende, maar wel met de leeftijd van de mantelzorger: 40-plussers
vermelden dit vaker dan jongere mantelzorgers (56% bij de 40- tot 64-
jarigen, 58% bij de 65- tot 79-jarigen tegenover 45% bij de jongste genera-
tie). Bij de middengeneratie (40- tot 64-jarigen) speelt ook de familiale of
sociale band met de zorgbehoevende een rol: wanneer de mantelzorger zorgt
voor de partner (55%) of een (schoon)ouder (63%), duidt die deze motivatie
vaak aan. Mogelijk speelt ook de leeftijd van de zorgbehoevende een rol.
Dit kunnen we met onze gegevens echter niet nagaan.

Mantelzorgers met een niet-inwonende zorgbehoevende halen vaker het
vertrouwen (72% tegenover 67% bij mantelzorgers met een inwonende
zorgbehoevende persoon), de eenvoud van de zorgsituatie (27% tegenover
21%) en het niet veel moeite kosten (26% tegenover 19%) aan. Deze drie
redenen worden inderdaad meer aangeduid wanneer men zorgt voor iemand
die een ander familielid dan partner, kind of (schoon)ouder of geen familie-
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lid is. Markant is dat het vertrouwen van de zorgbehoevende de grootste rol
blijkt te spelen wanneer men zorgt voor iemand die geen familie is (82%).
Dit geeft evenwel aan dat de sociale band in dit geval zeer sterk zal zijn.
Mantelzorg verlenen omdat de zorgbehoevende thuis niet weg wil, wordt
door 37% van de mantelzorgers aangeduid die geen inwonende zorgbehoe-
vende hebben. Dit betreft meestal een (schoon)ouder.

10.4.3. Draagkracht en draaglast van de mantelzorger

De geregistreerde mantelzorgers zijn over het algemeen positief als ze de
balans opmaken van het mantelzorg verlenen (figuur 10.4). 52% vindt dat
mantelzorg zin geeft aan hun leven, 56% vindt het een verrijkende ervaring
en maar liefst 84% gaat akkoord tot helemaal akkoord met de stelling

Figuur 10.4 Positieve stellingen rond het verlenen van mantelzorg (in %)

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar
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‘ik zou het opnieuw doen’. In het onderzoek van Dedry (2001) zijn de
mantelzorgers nog positiever over hun mantelzorgsituatie. We merken op
dat net als bij Dedry ook in ons onderzoek niet alle mantelzorgers even
makkelijk uitspraken doen over de eigen mantelzorgsituatie: bij de ver-
schillende stellingen antwoordden telkens een aantal mantelzorgers ‘noch
niet akkoord, noch akkoord’.

We legden de mantelzorgers tevens enkele negatieve stellingen voor, en ook
hier zijn de antwoorden (vrij) positief te interpreteren (zie figuur 10.5). 57%
vindt dat de gezondheid niet lijdt onder de mantelzorg, 58% ervaart geen
financiële belasting, 50% zegt dat het gezinsleven niet lijdt onder het verle-
nen van mantelzorg en 63% kent geen burn-out gevoelens.

Figuur 10.5 Negatieve stellingen rond het verlenen van mantelzorg (in %)

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar
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uitgebreid. We bekijken de verschillen naargelang intensiteit van de mantel-
zorg, geslacht, leeftijd, arbeidssituatie en opleidingsniveau van de mantel-
zorgers, naargelang het al dan niet inwonen van de (eerste) zorgbehoevende
bij de mantelzorger en tenslotte naargelang de eigen gezondheidssituatie van
de mantelzorger.

52% van de geregistreerde mantelzorgers vindt mantelzorg fysiek belastend
(figuur 10.5). 58% ervaart een emotionele belasting. Meer dan één derde
van de mantelzorgers vindt dat hun sociaal leven lijdt onder de mantelzorg.
Een even groot aandeel vindt dat er door het verlenen van mantelzorg te
weinig tijd overblijft voor zichzelf. 28% van de geregistreerde mantelzor-
gers meent dat het gezinsleven lijdt onder de mantelzorgsituatie. Één op vier
beweert dat de eigen gezondheid lijdt onder de mantelzorg, ook één op vier
mantelzorgers ervaart een financiële belasting en bijna één op vijf voelt zich
uitgeblust. Ook op de positief geformuleerde stellingen wordt door een niet
te verwaarlozen aandeel mantelzorgers negatief geantwoord. Zo vindt 19%
dat mantelzorg géén zin geeft aan het leven. Ook 19% vindt dat het géén
verrijkende ervaring is. Een kleine minderheid (8%) zou het niet opnieuw
doen (figuur 10.4).

10.4.3.1. Naargelang intensiteit mantelzorg, geslacht, leeftijd, arbeidssitu-
atie en opleidingsniveau mantelzorger

Als we het verschil in beleving van mantelzorg nagaan tussen intensieve en
minder intensieve geregistreerde mantelzorgers, stellen we vast dat vooral
de intensieve mantelzorgers last hebben van bovengenoemde problemen.
Vooral op het gebied van fysieke belasting is het verschil opvallend: 58%
van de intensieve mantelzorgers tegenover 27% van de minder intensieve
mantelzorgers ervaart fysieke belasting. Maar ook op emotioneel gebied
geven intensieve mantelzorgers meer belasting aan dan minder intensieve
mantelzorgers: 63% t.o.v. 37%. 28% van de intensieve mantelzorgers voelt
dat het zorgen een negatieve invloed heeft op de eigen gezondheid, bij de
minder intensieve mantelzorgers is dit 9%. Diezelfde percentages vinden we
terug wat de financiële belasting betreft. Bij de intensieve mantelzorgers
vindt ruim 40% dat men door het verlenen van mantelzorg te weinig tijd
overheeft voor zichzelf, bij de minder intensieve mantelzorgers is dit 15%.
Ook wat de invloed op het gezinsleven betreft, spreken intensieve mantel-
zorgers zich negatiever uit dan minder intensieve. Respectievelijk 32% en
11% gaat akkoord tot helemaal akkoord met de stelling ‘Mijn gezinsleven
lijdt eronder’. Eén op vijf van de intensieve mantelzorgers voelt zich uitge-
blust door de mantelzorg, bij de minder intensieve mantelzorgers is dit
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slechts 8%. Het sociaal leven van intensieve mantelzorgers lijdt ook meer
onder het zorgen dan dat van minder intensieve mantelzorgers (respectieve-
lijk 42% t.o.v. 12%).

Aan de positieve zijde van de balans is er enkel een verschil tussen intensie-
ve en minder intensieve geregistreerde mantelzorgers rond de stelling ‘Ik
vind mantelzorg een verrijkende ervaring’. Minder intensieve mantelzorgers
gaan hier meer mee akkoord dan intensieve mantelzorgers (respectievelijk
64% en 54%).

Hetzelfde patroon, namelijk dat intensieve mantelzorgers over het algemeen
meer belasting ondervinden van het zorgen dan minder intensieve mantel-
zorgers, vinden we terug binnen de groep mannen én binnen de groep vrou-
wen. We zien wel enkele verschillen als we beide groepen met elkaar ver-
gelijken. Zo ervaren vrouwelijke mantelzorgers, ongeacht of ze intensief of
minder intensief zorgen, een grotere fysieke belasting dan mannelijke man-
telzorgers (55% t.o.v. 47%). Ook op emotioneel gebied blijken vrouwen
ongeacht of ze intensief of minder intensief zorgen meer belasting te ervaren
dan mannen (61% t.o.v. 53%). Vrouwelijke intensieve mantelzorgers vinden
meer dat hun gezondheid lijdt onder mantelzorg dan hun mannelijke colle-
ga’s (31% t.o.v. 23%). Bij de minder intensieve mantelzorgers is er op dit
gebied geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Mannelijke intensieve
mantelzorgers ervaren dan weer meer financiële belasting van mantelzorg
dan hun vrouwelijke collega’s (respectievelijk 32% en 27%). Bij de minder
intensieve mantelzorgers is dit verschil naargelang geslacht er niet. Vrou-
welijke intensieve mantelzorgers vinden meer dat ze door de mantelzorg te
weinig tijd voor zichzelf hebben dan mannelijke intensieve mantelzorgers
(respectievelijk 43% en 38%). De vrouwelijke intensieve mantelzorgers
voelen zich ook meer uitgeblust dan mannelijke intensieve mantelzorgers
(22% t.o.v. 17%).
In verband met de positieve uitspraken over mantelzorg is er geen enkel
significant verschil tussen mannen en vrouwen.

Ongeacht of men intensief of minder intensief mantelzorg geeft, geldt dat
oudere mantelzorgers (65 tot 79 jaar) het zorgen als meer fysiek belastend
ervaren dan jongere (25 tot 39 jaar) (respectievelijk 65% en 42%). De 40-
tot 64-jarigen zitten hiertussen: 49%. Oudere mantelzorgers (intensief én
minder intensief zorgend) ervaren ook meer belasting op de eigen gezond-
heid door het verlenen van mantelzorg dan hun jongere collega’s (39% bij
de 65- tot 79-jarigen, 17% bij de 25- tot 39-jarigen en 21% bij de 40- tot 64-
jarigen). 34% van de 65- tot 79-jarige mantelzorgers gaat akkoord met de
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stelling dat mantelzorg financieel belastend is. Bij de 25- tot 39-jarigen is dit
18%, bij de 40- tot 64-jarigen 23%.
Bij de intensieve mantelzorgers is ook op andere vlakken een verschil te
merken naargelang leeftijd. Zo vinden oudere intensieve mantelzorgers
meer dat ze door het zorgen te weinig tijd voor zichzelf hebben dan jongere
intensieve mantelzorgers (48% bij de 65- tot 79-jarigen, 37% bij de 25- tot
39-jarigen en de 40- tot 64-jarigen zitten hier opnieuw tussen: 40%). Oudere
intensieve mantelzorgers (65 tot 79 jaar) voelen zich het meest uitgeblust
(28%), jongere intensieve mantelzorgers blijken hier minder last van te heb-
ben (17% van de 25- tot 39-jarigen en 18% van de 40- tot 64-jarigen). Ook
de invloed op het sociaal leven valt de oudere intensieve mantelzorgers
zwaarder dan de jongere (53% van de 65- tot 79-jarigen, tegenover respec-
tievelijk 29% en 40% bij de 25- tot 39-jarigen en 40- tot 64-jarigen).
Als we kijken naar de arbeidssituatie, stellen we vast dat de intensieve
mantelzorgers die geen betaald werk hebben of dit tijdelijk onderbraken, op
bijna elk vlak meer belasting ervaren dan de intensieve mantelzorgers die
deeltijds of voltijds werken. Wat de fysieke belasting betreft, zijn de per-
centages respectievelijk 63%, 47% en 45%. De intensieve mantelzorgers die
geen betaald werk hebben of dit tijdelijk onderbraken ervaren ook een grote-
re emotionele belasting dan degenen die voltijds werken (65% t.o.v. 57%)
en deeltijds werken (60%). Meer dan één derde van de intensieve mantel-
zorgers die geen betaald werk hebben of dit tijdelijk onderbraken, vindt dat
de gezondheid lijdt onder de mantelzorg. Bij de voltijds werkende intensie-
ve mantelzorgers gaat het slechts om 14%, bij de deeltijds werkende inten-
sieve mantelzorgers betreft het 21%. Intensieve mantelzorgers die geen be-
taald werk hebben of dit tijdelijk onderbraken ervaren meer financiële be-
lasting dan intensieve mantelzorgers die deeltijds of voltijds werken (res-
pectievelijk 33%, 20% en 20%). 44% van de (tijdelijk) werkloze intensieve
mantelzorgers zegt door de mantelzorg te weinig tijd over te hebben voor
zichzelf. Bij de deeltijds en voltijds werkende intensieve mantelzorgers is
dit respectievelijk 36% en 38%. Ook op de stelling ‘ik ben erdoor uitge-
blust’ antwoorden de werkloze intensieve mantelzorgers meer bevestigend
dan de deeltijds of voltijds werkende intensieve mantelzorgers (respectieve-
lijk 24%, 14% en 12%). Bijna de helft (47%) van de intensieve mantelzor-
gers die geen betaald werk hebben of dit tijdelijk onderbraken, vindt dat zijn
sociaal leven lijdt onder het geven van mantelzorg. Dit is een pak meer dan
degenen die deeltijds of voltijds werken (respectievelijk 34% en 33%). Een
verklaring voor deze vaststelling kan te vinden zijn in het feit dat wij inten-
siteit definiëren aan de hand van het aantal zorgtaken, en niet aan de hand
van het aantal uren dat mantelzorg wordt verleend. We stellen namelijk vast
dat intensieve mantelzorgers die geen betaald werk hebben of dit tijdelijk
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onderbraken, significant meer uren mantelzorg verlenen dan de intensieve
mantelzorgers die deeltijds of voltijds werken.
Bij de minder intensieve mantelzorgers zijn er geen verschillen in belasting
naargelang de arbeidssituatie.

Bij de intensieve mantelzorgers vinden we tevens een opleidingseffect bij de
beleving van de mantelzorg. In deze groep ondervinden de laag opgeleiden
(hoogstens diploma lager middelbaar onderwijs) op verschillende vlakken
meer belasting dan hoger opgeleiden. 61% van de eerstgenoemde groep
vindt mantelzorg fysiek belastend. Bij degenen die hoger middelbaar on-
derwijs of (al dan niet universitair) hoger onderwijs als hoogste diploma
behaalden is dit respectievelijk 55% en 50%. Laag opgeleide intensieve
mantelzorgers (33%) ervaren ook meer belasting op de eigen gezondheid
door het verlenen van mantelzorg in vergelijking met mantelzorgers met een
diploma hoger middelbaar (24%) of hoger onderwijs (21%). Ongeveer de-
zelfde aandelen vinden we terug wat de stelling ‘mantelzorg is financieel
belastend’ betreft (34% bij laag opgeleiden, 23% bij hoger middelbaar en
21% bij de hoger opgeleiden). Een laatste verschil tussen lager en hoger
opgeleide intensieve mantelzorgers vinden we bij het item ‘ik voel me uit-
geblust door de mantelzorg’. Mantelzorgers met als hoogste diploma lager
middelbaar onderwijs of hoger middelbaar onderwijs gaan hier meer mee
akkoord (respectievelijk 23% en 19%) dan de mantelzorgers die hoger on-
derwijs (al dan niet universitair) volgden (14%).

10.4.3.2. Naargelang al dan niet inwonen van de zorgbehoevende

De zorg (ongeacht of die intensief of minder intensief is) voor een inwonen-
de zorgbehoevende is opvallend meer belastend dan de zorg voor een niet-
inwonende zorgbehoevende. 63% van de mantelzorgers die voor een huis-
genoot zorgen vindt mantelzorg fysiek belastend, bij degenen die voor een
niet-huisgenoot zorgen is dit 41%. Ook op emotioneel gebied is de zorg
voor een zorgbehoevende huisgenoot zwaarder dan voor een niet-
inwonende zorgbehoevende (respectievelijk 66% en 51%). 36% van de
mantelzorgers met een inwonende zorgbehoevende ervaart dat de eigen ge-
zondheid lijdt onder de mantelzorg. Bij degenen die voor een niet-
huisgenoot zorgen, is dit 14%. De zorg voor een huisgenoot is ook financi-
eel meer belastend dan voor een niet-inwonende zorgbehoevende (39%
t.o.v. 12%). Het gebrek aan tijd voor zichzelf wordt door de mantelzorgers
van een huisgenoot meer aangeduid dan door de mantelzorgers van een niet-
huisgenoot (48% t.o.v. 26%). Eén op vier mantelzorgers die voor een huis-
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genoot zorgen heeft last van burn-out gevoelens. Bij de mantelzorgers die
voor een niet-inwonende zorgbehoevende zorgen is dit 12%.

Deze verschillen naargelang het al dan niet inwonen van de zorgbehoevende
bij de mantelzorger vinden we bij de intensieve mantelzorgers ook nog terug
voor wat het gezinsleven en sociaal leven van de mantelzorger betreft. De
intensieve zorg voor inwonende zorgbehoevenden is zwaarder voor het ge-
zinsleven dan de intensieve zorg voor niet-huisgenoten (36% t.o.v. 28%).
De intensieve zorg voor een huisgenoot heeft ook een opvallend grotere
negatieve impact op het sociaal leven van de mantelzorger dan de intensieve
zorg voor een niet-inwonende zorgbehoevende (bij respectievelijk 52% en
30%).

10.4.3.3. Naargelang gezondheidstoestand mantelzorger

Ook de gezondheidstoestand van de geregistreerde mantelzorger kan gere-
lateerd zijn aan zijn beleving van de mantelzorg. We geven eerst een be-
schrijving van deze algemene gezondheidstoestand van de mantelzorgers.

Over het algemeen is het met de gezondheid van de geregistreerde mantel-
zorger goed gesteld. 49% van de geregistreerde mantelzorgers omschrijft
deze als ‘goed’, 15% zelfs als ‘zeer goed’. Bij bijna één op drie mantelzor-
gers (32%) is de algemene gezondheidstoestand ‘redelijk’. De aandelen
mantelzorgers die hun gezondheid als ‘slecht’ en ‘zeer slecht’ ervaren zijn
heel klein, het gaat om respectievelijk 4% en minder dan 1%. Het onderzoek
van Dedry (2001) geeft gelijkaardige resultaten.

We vinden geen verschillen naargelang geslacht, wel naargelang leeftijd,
opleidingsniveau en al dan niet intensief mantelzorg verlenen.

De oudste categorie mantelzorgers (65 tot 79 jaar) ervaart de eigen gezond-
heid meer als slecht tot zeer slecht dan de jongere categorieën (7% tegen-
over 3% bij de 40- tot 64-jarigen en 4% bij de 25- tot 39-jarigen). De jong-
ste categorie mantelzorgers is het meest positief over de eigen gezondheid:
83% omschrijft deze als goed tot zeer goed. Bij de oudste categorie is dit
slechts 44%, de middencategorie zit hier tussen met 68%.

De groep mantelzorgers die hoogstens een diploma lager onderwijs behaal-
den, ervaart de eigen gezondheid meer als slecht tot zeer slecht dan andere
groepen (6% tegenover 3% bij de groep met als hoogste diploma hoger
middelbaar onderwijs, 2% bij de hoger opgeleide niet-universitairen en 4%
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bij de universitairen). De mantelzorgers met als hoogste diploma niet-
universitair hoger onderwijs zijn het meest positief over de eigen gezond-
heid: 78% omschrijft deze als goed tot zeer goed. Bij de lager opgeleiden
(hoogstens diploma lager middelbaar onderwijs) is dit 57 %. Niet alleen bij
de mantelzorgers, maar ook bij de burgers hangt de subjectieve gezondheid
nauw samen met het opleidingsniveau: lager opgeleiden geven vaker een
slechtere (subjectieve) gezondheid aan (WIV, 2002).

De minder intensieve mantelzorgers ervaren hun gezondheid meer als goed
tot zeer goed dan de intensieve mantelzorgers (73% tegenover 61%). Het
verschil is minder groot bij degenen die slecht of zeer slecht aanduidden
(3% van de minder intensieve mantelzorgers, 5% van de intensieve).

Mantelzorgers die hun gezondheid als ‘zeer slecht’ tot ‘slecht’ omschrijven,
ondervinden over het algemeen een grotere draaglast dan degenen die zich
gezond voelen. De mantelzorgers (ongeacht of ze intensief of minder inten-
sief zorgen) die tevreden zijn over hun eigen gezondheid ervaren minder
fysieke, gezondheids- en financiële belasting (respectievelijk 43%, 12% en
18%) door de mantelzorg dan degenen die zich ongezond tot zeer ongezond
voelen (respectievelijk 77%, 68% en 45%). De mantelzorgers die problemen
hebben met de eigen gezondheid voelen zich ook opvallend meer uitgeblust
dan de ‘gezonde’ mantelzorgers: respectievelijk 48% en 11%.
Bij de intensieve mantelzorgers wordt het verschil in beleving tussen dege-
nen die zich al dan niet gezond voelen bevestigd op nog enkele andere vlak-
ken. Zo ervaart 76% van de minder gezonde intensieve mantelzorgers emo-
tionele belasting door de mantelzorg, terwijl dit percentage bij de gezonde
intensieve mantelzorgers 58% bedraagt. 60% van de minder gezonde inten-
sieve mantelzorgers vindt dat men te weinig tijd heeft voor zichzelf door de
mantelzorg, bij hun gezonde collega’s is dit 35%. Bovendien ervaren zij ook
een grotere druk op hun gezinsleven en sociaal leven. 6 op 10 minder ge-
zonde intensieve mantelzorgers klagen dat hun gezinsleven lijdt onder de
mantelzorg tegenover 26% bij degenen die hun gezondheidstoestand als
‘goed tot zeer goed’ omschrijven. En 64% van de minder gezonde intensie-
ve mantelzorgers geeft aan dat hun sociaal leven lijdt onder de mantelzorg
terwijl dit percentage bij de gezonde mantelzorgers 35% bedraagt.

Het tegelijkertijd melden dat mantelzorg geven zwaar belastend is, maar
tevens een bron van positieve ervaringen is, is het typisch ambigue aan de
mantelzorgproblematiek. Met beide aspecten moet rekening gehouden wor-
den bij het verder uitwerken van het (mantel)zorgbeleid. Blijkbaar is er toch
een subgroep mantelzorgers, en het gaat hier over meer dan een kleine min-
derheid (onze cijfers zijn over het algemeen iets minder uitgesproken posi-
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tief dan in het onderzoek van Dedry (2001)), die niet akkoord gaat met de
stellingen ‘het is een verrijkende ervaring’, ‘het geeft zin aan mijn leven’,
‘ik zou het opnieuw doen’. Bij deze mensen kan de hoge draaglast niet ge-
compenseerd worden door de positieve elementen. Vooral intensieve man-
telzorgers, vrouwen, ouderen, mantelzorgers die geen betaald werk hebben
of dit tijdelijk onderbraken, laag opgeleiden, mantelzorgers die zorgen voor
een zorgbehoevende huisgenoot en mantelzorgers die zelf gezondheidspro-
blemen ondervinden, ervaren meer belasting van de mantelzorg dan ande-
ren. Het is van belang om deze mensen beter te ondersteunen, zodat ze niet
ten onder gaan aan hun inzet voor hun zorgbehoevende naaste.
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11. MANTELZORGBELEID – KNELPUNTEN EN DRAAGVLAK

Benedicte De Koker

In dit hoofdstuk worden een aantal resultaten gerapporteerd die van belang
zijn voor of rechtstreeks verband houden met het beleid inzake (man-
tel)zorg. Eerst onderzoeken we de bereidheid in de bevolking om mantel-
zorg op te nemen en de voorwaarden die hieraan zijn verbonden. Mantel-
zorg kan op verschillende manieren worden gestimuleerd en ondersteund.
Gezien de beperktheid van de overheidsmiddelen dienen echter prioriteiten
te worden gesteld. De maatregelen moeten, om een optimaal resultaat te
bekomen, de steun van de bevolking en de geregistreerde mantelzorgers
genieten. In dit hoofdstuk gaan we het draagvlak na voor een aantal maatre-
gelen en onderzoeken we welke vormen van ondersteuning en waardering
geregistreerde mantelzorgers vandaag reeds ontvangen. De Vlaamse zorg-
verzekering is een initiatief met als doel de kosten voor niet-medische zor-
gen (incl. mantelzorg) te verlichten. De houding van de burgers en de gere-
gistreerde mantelzorgers tegenover dit initiatief komt aan bod onder para-
graaf 11.6. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de prio-
riteiten voor het zorgbeleid.

11.1. Latente mantelzorgcapaciteit

11.1.1. Bereidheid opnemen mantelzorg voor niet-inwonend familielid

Het aandeel personen in de samenleving dat bereid is om mantelzorg op te
nemen, is een maat voor de latente mantelzorgcapaciteit. Aan de burgers
werd gevraagd of men bereid is sommige of alle activiteiten uit een lijst van
zorgtaken (zie hoofdstuk 6) te doen voor een niet-inwonend familielid dat
gedurende een periode van minstens één maand behoefte heeft aan hulp
wegens ziekte, handicap of ouderdom. De restrictie dat het moet gaan over
een familielid is ingelast aangezien we op deze manier de opvattingen over
familiale solidariteit kunnen nagaan. Binnen families spelen normen van
verplichting en verantwoordelijkheid een grote rol. Het verlenen van man-
telzorg wordt vooral geïnspireerd door het streven te voldoen aan de ver-
wachtingen die in de samenleving bestaan over hoe verwanten met elkaar
om zouden moeten gaan en hoe te reageren als je naaste in nood is en een
beroep op je doet (van Doorne-Huiskes e.a., 2002). Een bijkomende inper-
king is dat het familielid niet mag inwonen bij de respondent. Binnen fami-
lies gelden immers verschillen in verwachtingen t.a.v. het verlenen van
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zorg. Dat partners voor elkaar zorgen kan men opvatten als de essentie van
het partnerschap (van Doorne-Huiskes e.a., 2002). Huisgenoten (vooral
partners) zullen het meest aan sociale waardering inleveren, wanneer zij niet
zouden zorgen. We gaan er van uit dat zij weinig zorgtaken op voorhand
uitsluiten, wat echter niet hoeft te betekenen dat zij bepaalde taken niet wil-
len uitbesteden.

Uit de resultaten blijkt dat slechts een minderheid van de burgers geen zorg
wil opnemen (5%). Een meerderheid, 67% van de vrouwen en 76% van de
mannen, wil sommige zorgactiviteiten doen. 28% van de vrouwen en 18%
van de mannen is bereid om alle taken op te nemen. De bereidheid om alle
taken te doen neemt af met de leeftijd. Zowel vrouwen als mannen met een
diploma lager middelbaar onderwijs of lager zeggen vaker geen enkele acti-
viteit te willen doen (9%) dan mensen met een hoger diploma (max. 4%).
Vrouwen met een diploma lager middelbaar onderwijs of lager zijn boven-
dien minder bereid om alle zorgtaken te doen (23% tegenover 31% van de
vrouwen met een hoger opleidingsniveau). Ook personen die momenteel
geen betaald werk hebben zijn minder geneigd zorg te willen opnemen (8%
wil geen zorg opnemen tegenover 3% van de deeltijds en 4% van de voltijds
werkenden). Onder de vrouwen zijn de deeltijds werkenden het meest bereid
alle activiteiten uit te voeren (34% tegenover 25% van de vrouwen zonder
werk en 28% van de voltijds werkenden). De bereidheid om zorg op te ne-
men varieert ook naargelang men al dan niet een (minder) intensieve man-
telzorger is. Zowel de vrouwelijke als de mannelijke intensieve mantelzor-
gers zijn significant meer bereid om alle zorgtaken op te nemen (34%) dan
de minder intensieve en de niet-mantelzorgers (beide 21%). Gezien hun
grotere ervaring met zorg ligt dit resultaat in de lijn van de verwachtingen.
Het aandeel dat geen enkele zorgtaak wil opnemen verschilt minder naar-
gelang de mantelzorgstatus: 7% van de niet-mantelzorgers tegenover 4%
van de minder intensieve mantelzorgers en 5% van de intensieve mantelzor-
gers.

Het leeftijdseffect dat we terugvinden in de volledige groep burgers (dalen-
de bereidheid om alle zorgactiviteiten te doen) speelt bij de niet-
mantelzorgers en de minder intensieve mantelzorgers, maar niet bij de in-
tensieve mantelzorgers. De bereidheid om alle zorgtaken op te nemen is in
deze groep op alle leeftijden even groot. Blijkbaar laten oudere intensieve
mantelzorgers zich door hun ervaring minder afschrikken door bepaalde
taken. Ook voor arbeidssituatie en opleidingsniveau zien we dat de ver-
schillen in bereidheid wegvallen bij de intensieve mantelzorgers.
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Uit de resultaten blijkt dat de groep 'zorgweigeraars' niet groot is. Zowel
mannen als vrouwen zijn bereid om zorg voor een niet-inwonend zorgbe-
hoevend familielid op te nemen, maar een meerderheid wil liever niet alle
zorgtaken zelf doen. Een aantal taken lijkt niet te sporen met mantelzorg
voor niet-huisgenoten. Aan de personen die sommige zorgactiviteiten willen
doen, werd gevraagd om 5 activiteiten uit de lijst te kiezen die men zeker
niet wil opnemen (tabel 11.1).

Tabel 11.1 Top 5 van zorgtaken die men niet wenst uit te voeren voor een
niet-inwonend familielid (in %)*

Vrouwen Mannen
1 Helpen bij toiletbezoek en

verversen incontinentiemateriaal 64
1 Helpen bij toiletbezoek en verver-

sen incontinentiemateriaal 71
2 Helpen bij het zich wassen 50 2 Helpen bij het zich wassen 57
3 Klusjes in/buiten huis 36 3 Kleren wassen en strijken 40
4 Poetsen 28 4 Helpen bij het aan- en uitkleden 39
5 Helpen bij aan- en uitkleden 25 5 Poetsen 31

Aantal 980 992
* De som van de percentages is groter dan 100 aangezien de respondenten meerdere ant-

woorden mochten aanduiden.
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

Zowel vrouwen als mannen vermelden helpen bij toiletbezoek en verversen
van incontinentiemateriaal het meest. Helpen bij het zich wassen staat op de
tweede plaats. De persoonsverzorgende taken worden duidelijk het minst
vanzelfsprekend gevonden. Ook een aantal huishoudelijke taken laat men
liever over aan iemand anders (poetsen, kleren wassen en strijken). In de
‘top 5’ van minst aantrekkelijke zorgactiviteiten is geen enkele socio-
emotionele zorgtaak terug te vinden. Mensen zien er over het algemeen niet
tegen op om hun zorgbehoevende familieleden steun te verlenen en gezel-
schap te houden.

11.1.2. Voorwaarden voor het opnemen van zorg

Aan de respondenten die sommige of alle activiteiten willen doen, werd
gevraagd of er voorwaarden verbonden zijn aan het uitvoeren van de zorg-
activiteiten. Meer vrouwen dan mannen blijken voorwaarden te stellen: 56%
tegenover 49%. Dit verschil kan eraan liggen dat de kans om verantwoorde-
lijk te worden gesteld voor de zorg voor een niet-inwonend familielid groter
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is voor vrouwen. Het is mogelijk dat vrouwen zich mentaal voorbereiden op
de vraag om zorg te verlenen en hierdoor de gevolgen ervan beter inschat-
ten. In de groep mannen en vrouwen is het aandeel dat voorwaarden stelt het
laagst in de oudste leeftijdgroep (55 tot 64 jaar) (45%).
Personen van 35 tot 45 jaar stellen het vaakst voorwaarden (57%). Aange-
zien dit de leeftijd is waarop gezin en arbeid alle aandacht opeisen, is dit
niet te verwonderen. Vooral onder mannen is het aandeel dat voorwaarden
stelt lager vanaf 45 jaar. Bij de vrouwen is het verband met leeftijd niet sig-
nificant, maar we zien toch een verhoging van het aandeel dat voorwaarden
stelt bij de 35- tot 54-jarigen.
Hoe hoger opgeleid men is, des te vaker stelt men voorwaarden aan de zorg
(42% van de personen met diploma LMO of lager, 68% van de personen
met universitair diploma). Ook arbeidssituatie speelt een rol: onder vrouwen
stellen de deeltijds werkenden het vaakst (61%) en de vrouwen zonder be-
taald werk het minst (49%) voorwaarden. Mannen die voltijds werken stel-
len veel vaker voorwaarden dan mannen zonder betaald werk (52% tegen-
over 39%). Er is geen significant verschil in het stellen van voorwaarden
naargelang men al dan niet een (minder) intensieve mantelzorger is.

De verschillende voorwaarden voor het uitvoeren van de zorgactiviteiten
zijn weergegeven in tabel 11.2.

Tabel 11.2 Top 5 van voorwaarden voor het opnemen van zorgactiviteiten
voor een niet-inwonend familielid (in %)*

1 Moet kunnen inpassen in werksituatie 83
2 Steun krijgen van professionelen 43
3 Niet voor onbepaalde duur 41
4 Andere voorwaarde 9
5 Vergoed door overheid 7

Aantal 1.350
* De som van de percentages is groter dan 100 aangezien de respondenten meerdere ant-

woorden mochten aanduiden.
Bron: Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

De aard van de voorwaarden verschilt niet naargelang het geslacht. Zowel
bij vrouwen als bij mannen staat het kunnen inpassen van de activiteiten in
de persoonlijke werksituatie met ruime voorsprong op de eerste plaats. Jon-
gere mensen duiden deze voorwaarde veel vaker aan dan oudere (94% van
de 25-tot 34-jarigen tegenover 61% van de 55- tot 64-jarigen). Dit heeft
uiteraard te maken met het feit dat zij vaker betaald werk hebben. De voor-
waarden dat de zorgactiviteiten niet voor onbepaalde duur mogen zijn en
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men voldoende steun moet krijgen van professionelen worden dan weer
vaker aangeduid door ouderen.

Mensen zonder diploma hoger onderwijs (binnen of buiten universiteit) ge-
ven meer als voorwaarde aan dat men vergoed moet worden door de over-
heid. Een hoger opleidingsniveau hangt samen met het vaker aanduiden van
de voorwaarde dat men de zorg moet kunnen inpassen in de arbeidssituatie.
Dat mensen zonder betaald werk deze voorwaarde veel minder aanduiden
dan deeltijds of voltijds werkenden, zal niet verbazen. Opvallend is wel dat
toch 59% onder hen deze voorwaarde stelt (tegenover 92% van de personen
met betaald werk). Voor mensen zonder betaald werk is een vergoeding
door de overheid (zowel bij mannen als vrouwen) of door de zorgbehoeven-
de (enkel onder vrouwen) vaker een voorwaarde voor het opnemen van
zorg. Aangezien zij geen inkomen verwerven via arbeid, verwachten zij dus
eerder een financiële compensatie voor de zorg. Ook voldoende steun ont-
vangen van professionele zorgverleners wordt door hen meer aangeduid. De
voorwaarde dat het niet voor onbepaalde duur mag zijn, wordt vaker aange-
duid door mannen zonder betaald werk (54% tegenover 39% van de mannen
met betaald werk).

De aard van de voorwaarden verschilt naargelang men al dan niet (intensie-
ve) mantelzorger is. Mensen die geen mantelzorger zijn duiden vaker (87%)
dan minder intensieve (83%) en intensieve mantelzorgers (79%) aan dat
men de activiteiten in de arbeidssituatie moet kunnen inpassen. Intensieve
mantelzorgers stellen dan weer vaker dan de andere groepen dat ze ervoor
vergoed moeten worden door de overheid (13% tegenover 5% van de niet-
mantelzorgers en 6% van de minder intensieve mantelzorgers). Vrouwelijke
intensieve mantelzorgers zeggen ook vaker dat ze vergoed moeten worden
door de zorgbehoevende persoon (4% tegenover 1% binnen de andere cate-
gorieën). Mensen met ervaring met intensieve mantelzorg vinden een finan-
ciële ondersteuning duidelijk belangrijker dan de anderen.

We kunnen besluiten dat er in de bevolking een grote bereidheid aanwezig
is om zorgtaken op te nemen. Dit resultaat komt ook naar voor in Neder-
lands onderzoek (o.a. Timmermans, 2003). Deze bereidheid is echter niet
onvoorwaardelijk. Persoonsverzorgende taken en een aantal huishoudelijke
taken worden liever niet opgenomen. De overheid zal moeten investeren in
voldoende professionele thuisverzorgers die deze —voor de naasten— ‘on-
aangename’ taken kunnen overnemen. De resultaten doen verder vermoeden
dat naarmate meer mensen (vooral vrouwen) actief zullen worden en langer
actief zullen zijn op de arbeidsmarkt, de houding t.a.v. mantelzorg gereser-
veerder zal worden. Mensen willen de zorgtaken kunnen inpassen in hun
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arbeidssituatie. Maatregelen die de combinatie arbeid-zorg vergemakkelij-
ken zullen verder moeten worden uitgebouwd.
Weliswaar moeten we in het achterhoofd houden dat we enkel over gege-
vens beschikken over de bereidheid tot het opnemen van zorg voor een niet-
inwonend familielid. Omdat de sociale druk om zorg op te nemen voor een
huisgenoot sterker is, zal men hier misschien eerder de werksituatie aanpas-
sen aan de zorgsituatie.

11.2. Hefbomen voor het stimuleren van mantelzorg

In beide enquêtes werd gevraagd hoe de overheid mensen er het beste kan
toe aanzetten om mantelzorg op te nemen. Deze vraag peilt naar de meest
efficiënte overheidsmaatregel voor het stimuleren van mantelzorg.

Mantelzorg financieel bevoordelen wordt door één derde van de burgers als
meest efficiënte maatregel aanzien. Het promoten van tijdskrediet komt op
de tweede plaats met 26%. Professionele ondersteuning aanbieden die de
taak van de mantelzorger verlicht, vindt 17 % van de bevolking het meest
efficiënt. Meer informatie geven over mantelzorg en het sociaal statuut ver-
beteren worden beide door 10% van de bevolking aangeduid. Er zijn geen
verschillen naargelang geslacht.

Jongere mannen en vrouwen duiden veel vaker tijdskrediet promoten aan als
meest efficiënte maatregel (31% van de 25- tot 34-jarigen tegenover 16%
van de 55- tot 64-jarigen). Mensen in de oudste leeftijdscategorie zijn meer
voorstander van een sociaal statuut voor mantelzorgers (14% tegenover
max. 9% in de jongere leeftijdsgroepen). Ook professionele hulp aanbieden
wordt vaker aangeduid door oudere personen. Na 45 jaar duidt 19% van de
burgers dit aan als meest efficiënte maatregel, vóór deze leeftijd maximum
15%.

Het antwoordpatroon verschilt sterk naargelang de opleiding die men heeft
genoten. In tabel 11.3 wordt de top 5 van meest efficiënte maatregelen van
personen met hoogstens een diploma lager middelbaar onderwijs vergeleken
met die van universitair opgeleiden. Hoger opgeleiden duiden vaker het
promoten van tijdskrediet en het aanbieden van professionele ondersteuning
aan. Lager opgeleiden kiezen vaker voor het geven van meer informatie
over mantelzorg en het verbeteren van het sociaal statuut van de mantelzor-
ger. Onder vrouwen gaat een hoger opleidingsniveau samen met het minder
aanduiden van het voeren van mediacampagnes (niet in tabel).
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Tabel 11.3 Top 5 van de meest efficiënte maatregel voor het stimuleren van
mantelzorg, naar diploma ( in %)*

Diploma lager middelbaar of lager Universitair diploma
1. Financieel bevoordelen 36 1. Financieel bevoordelen 32
2. Tijdskrediet promoten 20 2. Tijdskrediet promoten 29
3. Professionele ondersteuning 13 3. Professionele ondersteuning 22
4. Meer informatie geven 13 4. Sociaal statuut verbeteren 6
5. Sociaal statuut verbeteren 12 5. Meer informatie geven 5

Aantal 884 248
* De som van de percentages is groter dan 100 aangezien de respondenten meerdere ant-

woorden mochten aanduiden.
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

Het antwoordpatroon varieert ook sterk naargelang de arbeidssituatie. Tijds-
krediet promoten wordt zowel door vrouwen als door mannen veel meer
aangeduid als men voltijds (29%) of deeltijds (36%) werkt dan als men
(momenteel) geen werk heeft (16%). Mensen zonder betaald werk duiden
vaker sociaal statuut verbeteren aan (13%) dan deeltijds (6%) en voltijds
(9%) werkenden. Vrouwen zonder betaald werk zijn bovendien een grotere
voorstander van financieel bevoordelen (37%) dan deeltijds of voltijds wer-
kende vrouwen (beide 29%). Mannen zonder betaald werk (13%) duiden
iets vaker meer informatie geven aan dan de voltijds werkenden (7%).

Binnen de groep geregistreerde mantelzorgers van 25 tot 64 jaar valt vooral
op dat zij nog meer dan de burgers heil zien in het financieel bevoordelen,
46% duidt dit aan als meest efficiënte maatregel. Tijdskrediet promoten
komt op de tweede plaats met 20% en informatie geven op de derde plaats
met 11%. Hierna volgen professionele ondersteuning aanbieden (9%) en
sociaal statuut verbeteren (7%). Het enige significante verschil tussen man-
nen en vrouwen is dat mannen iets vaker sociaal statuut verbeteren aandui-
den (9% tegenover 6%).

Ook onder de geregistreerde mantelzorgers geldt: hoe ouder men is, des te
minder schat men het promoten van tijdskrediet als meest efficiënte maatre-
gel in. Onder de vrouwen is de leeftijdsgroep 55-64 jaar de grootste voor-
stander van het financieel bevoordelen. Mannen verwachten meer effect van
professionele ondersteuning naarmate ze ouder worden.

Wanneer we ook de groep van geregistreerde mantelzorgers ouder dan 65
jaar in de analyse betrekken, zien we dat hun antwoordpatroon op enkele
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punten afwijkt van dat van de jongere groep. Oudere geregistreerde mantel-
zorgers zijn meer te vinden voor het geven van financiële voordelen (52%
tegenover 46%) en het aanbieden van professionele ondersteuning (13%
tegenover 9%) en minder voor het promoten van tijdskrediet (8% tegenover
20%). Wanneer we de mannen en vrouwen echter apart nemen valt op dat
het financieel bevoordelen enkel door oudere mannen meer wordt aangeduid
terwijl het aanbieden van professionele ondersteuning meer door oudere
vrouwen wordt aangestipt.

Geregistreerde mantelzorgers met een hoger diploma (binnen of buiten uni-
versiteit) duiden minder vaak financieel bevoordelen aan (38%) dan mensen
zonder hoger diploma (47%). Net als bij de burgers wordt het promoten van
tijdskrediet het minst aangeduid door mensen met een diploma lager mid-
delbaar onderwijs of lager (17%). Tot slot zien we dat het aanbieden van
professionele ondersteuning meer als efficiënte maatregel wordt aanzien als
men hoger opgeleid is.

Ook de arbeidssituatie hangt samen met het antwoordpatroon van de geregi-
streerde mantelzorgers op beroepsactieve leeftijd. Tijdskrediet promoten
wordt vaker aangeduid door personen met voltijds (28%) en deeltijds (31%)
werk dan door personen zonder betaald werk (13%). Verder zien we dat
financieel bevoordelen vaker wordt aanzien als meest efficiënte maatregel
als men geen betaald werk heeft (51%) dan als men deeltijds (44%) of vol-
tijds werkt (37%).

In figuur 11.1 worden de antwoorden van de minder intensieve en de inten-
sieve geregistreerde mantelzorgers samen met die van de burgers weergege-
ven.

De burgers worden in de grafiek niet opgedeeld in subgroepen aangezien
een vergelijking van de antwoordpatronen naargelang de mantelzorgstatus,
slechts één significant verschil aantoont: mannelijke minder intensieve
mantelzorgers vinden professionele ondersteuning meer efficiënt dan de
intensieve en de niet- mantelzorgers (20% tegenover 15%). In de groep ge-
registreerde mantelzorgers zijn er grotere verschillen. Minder intensieve
geregistreerde mantelzorgers vinden het financieel bevoordelen minder
(31%) een efficiënte maatregel dan de intensieve (49%). Meer informatie
geven scoort bij hen dan weer hoger (19% tegenover 8%). Ook mediacam-
pagnes voeren wordt vaker aangeduid door minder intensieve geregistreerde
mantelzorgers.
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Figuur 11.1 Meest efficiënte maatregel voor het stimuleren van
mantelzorg volgens de burgers, de minder intensieve en de intensieve

geregistreerde mantelzorgers (in %)

Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar
“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar

Het opvallendste resultaat van de vraag naar de maatregelen voor het sti-
muleren van mantelzorg is dat het financieel bevoordelen in alle groepen
uitsteekt boven de andere maatregelen ter stimulering van mantelzorg. De
burgers en de geregistreerde mantelzorgers nog meer, gaan er van uit dat
financiële voordelen mensen het gemakkelijkst kunnen overhalen mantel-
zorg op te nemen. Eveneens in het oog springend is dat lager opgeleide per-
sonen en minder intensieve geregistreerde mantelzorgers het geven van
meer informatie vaker aanzien als meest efficiënte maatregel dan anderen.
Het is dus belangrijk om informatie zo te verspreiden dat alle groepen in de
bevolking er toegang tot hebben.

11.3. Beloning mantelzorg door overheid
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Moeten mantelzorgers op één of andere manier worden beloond door de
overheid, en zo ja, welke beloning moeten mantelzorgers dan krijgen? Deze
vragen werden zowel in de enquête bij de burgers als in de enquête bij de
geregistreerde mantelzorgers opgenomen. De antwoorden duiden aan in
welk mate men vindt dat mantelzorgers iets moeten terugkrijgen van de
overheid voor hun zorgengagement.

9 op 10 burgers vinden dat de overheid mantelzorgers op één of andere ma-
nier moet belonen. Dit aandeel verschilt bijna niet tussen mannen en vrou-
wen. Bij de mannen speelt er een leeftijdseffect: mannen tussen 35 en 54
jaar vinden meer (91%) dan de jongere (85%) en de oudere (88%) leeftijds-
groepen dat de overheid mantelzorgers moet belonen. Opleidingsniveau en
arbeidssituatie spelen geen rol in het al dan niet verwachten van een belo-
ning van de overheid bij de bevolking van 25 tot 64 jaar.

Wanneer we kijken naar de aard van de verwachte beloning(en) zien we dat
financiële tegemoetkomingen het meest worden vernoemd (tabel 11.4). Pro-
fessionele ondersteuning volgt met 45% en een sociaal statuut staat op de
derde plaats. Het grote draagvlak voor financiële tegemoetkomingen is geen
nieuw resultaat. Ook uit onderzoek gevoerd in het raam van de voorberei-
ding van de Vlaamse zorgverzekering bleek dat de overgrote meerderheid
van de respondenten het eens was met een vergoeding voor mantelzorgers
(Opdebeeck e.a., 1999).

Vrouwen verwachten meer professionele ondersteuning (48%) dan mannen
(43%). Mensen tot 35 jaar verwachten vaker (19%) waardering van de
overheid dan oudere personen (maximum 15%). Voor de andere beloningen
is er geen significant leeftijdsverschil. Naar arbeidssituatie is er slechts één
verschil: mensen met een deeltijdse job duiden vaker financiële tegemoet-
komingen aan (69%) dan voltijds werkenden en mensen zonder betaalde job
(beide 62%). Het antwoordpatroon verschilt meer naargelang het oplei-
dingsniveau. Sociaal statuut verbeteren wordt vaker aangeduid door mensen
met een diploma hoger onderwijs (34% tegenover max. 29% van de lager
opgeleiden). Mannen met een hoger diploma duiden vaker waardering aan
(22% van de universitairen, 16% niet-universitair hoger onderwijs, 12%
hoger middelbaar en 12% lager middelbaar of lager). Het grootste verschil
is er echter m.b.t. professionele ondersteuning. Het aandeel dat dit verwacht
van de overheid stijgt stelselmatig met het opleidingsniveau. Onder de per-
sonen met een diploma lager middelbaar of lager verwacht slechts 35% deze
vorm van ondersteuning, in de groep personen met een universitair diploma
61%. Tot slot hebben we de antwoordpatronen vergeleken naargelang men
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al dan niet een (minder) intensieve mantelzorger is. De intensieve mantel-
zorgers onder de burgers vinden significant meer dan de minder intensieve
en de niet-mantelzorgers dat mantelzorgers een beloning van de overheid
verdienen (92% tegenover 89%). Vrouwelijke intensieve mantelzorgers ge-
ven iets meer aan dat de overheid financiële beloningen moet geven (70%
tegenover 61% van de andere vrouwen).

Tabel 11.4 Mening van burgers en geregistreerde mantelzorgers omtrent de
aard van de gewenste beloning voor mantelzorgers door de overheid

(in %)*

Burgers
Geregistreerde
mantelzorgers

Financiële tegemoetkomingen 63 75
Professionele ondersteuning 45 37
Sociaal statuut 30 22
Waardering 15 20
Andere beloning 2 3

Aantal 2.421 1.708
* De som van de percentages is groter dan 100 aangezien de respondenten meerdere antwoorden

mochten aanduiden.
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar

Net als bij de burgers vindt ook slechts een minderheid (11%) van de gere-
gistreerde mantelzorgers van 25 tot 64 jaar dat mantelzorgers niets moeten
krijgen van de overheid. Bij de vrouwen is dit aandeel iets lager dan bij
mannen (10% tegenover 13%). Het antwoordpatroon verschilt niet (signifi-
cant) naargelang de leeftijd. Mensen met een lager opleidingsniveau ver-
wachten vaker een beloning van de overheid. Zo verwacht 91% van de per-
sonen met een diploma lager middelbaar of lager een beloning tegenover
87% van de personen met een hoger diploma buiten universiteit en 81% van
de universitairen. Ook de arbeidssituatie speelt een rol: voltijds werkenden
verwachten minder (83%) een beloning dan deeltijds werkenden (90%) of
mensen zonder betaald werk (93%).
Wat de aard van de beloningen betreft zien we dat de geregistreerde mantel-
zorgers nog vaker dan de burgers vinden dat de overheid mantelzorgers fi-
nanciële vergoedingen moet geven (tabel 11.4). Professionele ondersteuning
en een sociaal statuut behoren minder tot de verwachtingen. Geregistreerde
mantelzorgers verwachten wel meer waardering van de overheid dan bur-
gers.
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Het antwoordpatroon van de vrouwelijke geregistreerde mantelzorgers ver-
schilt niet significant van dat van de mannen. Er zijn wel verschillen inzake
de aard van de beloningen naar leeftijd, opleidingsniveau en arbeidssituatie.
Het aandeel vrouwen dat waardering verwacht van de overheid daalt signi-
ficant met de leeftijd. Net als bij de burgers neemt het aandeel dat professi-
onele ondersteuning verwacht toe naarmate het opleidingsniveau stijgt (32%
van de personen met diploma lager middelbaar of lager, 37% van de perso-
nen met diploma hoger middelbaar, 47% van de personen met diploma ho-
ger onderwijs buiten de universiteit en 57% van de universitair opgeleiden).
Personen zonder betaald werk (77%) en deeltijds werkenden (76%) ver-
wachten vaker een financiële tegemoetkoming van de overheid dan voltijds
werkenden (70%).

Ook de geregistreerde mantelzorgers ouder dan 64 jaar hebben we in de
analyse betrokken. Oudere geregistreerde mantelzorgers verwachten nog
vaker een beloning van de overheid (92% tegenover 89%). Er is geen ver-
schil voor wat de aard van de beloningen betreft.

Intensieve geregistreerde mantelzorgers vinden significant meer dat mantel-
zorgers moeten beloond worden dan de minder intensieve geregistreerde
mantelzorgers (91% tegenover 81%). Zij kiezen bovendien vaker voor fi-
nanciële beloningen (76% tegenover 67% van de minder intensieve).

Deze verwachtingen kunnen we toetsen aan de realiteit aangezien we de
geregistreerde mantelzorgers ook gevraagd hebben welke beloning zij mo-
menteel krijgen van de overheid. 58% van de geregistreerde mantelzorgers
van 25 tot 79 jaar stelt een beloning te krijgen van de overheid. Het gaat hier
vooral om een mantelzorgtegemoetkoming, 55% van de mantelzorgers duidt
dit aan. De andere vormen van beloning scoren minimaal: waardering 3%,
sociaal statuut verbeteren 1%, en professionele ondersteuning 2%.
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Het aandeel dat stelt een mantelzorgtegemoetkoming te ontvangen is meer
dan 7 keer groter dan in het onderzoek van Dedry uit 2001. Dit verschil kan
verklaard worden door het feit dat de zorgverzekering op het ogenblik van
haar onderzoek nog niet gestart was.

Tabel 11.5 geeft weer welk aandeel geregistreerde mantelzorgers een man-
telzorgtegemoetkoming krijgt naar enkele achtergrondkenmerken. Oudere
geregistreerde mantelzorgers ontvangen veel vaker een tegemoetkoming dan
jongere. Ook in de groepen personen met een lager diploma, personen zon-
der betaald werk en intensieve mantelzorgers is dit aandeel hoger.

Tabel 11.5 Ontvangen en verwachte tegemoetkoming van de overheid, naar
enkele achtergrondkenmerken van de geregistreerde mantelzorgers (in %)

Ontvangt
tegemoetkoming

Verwacht
tegemoetkoming

Aantal**
(=100%)

Totaal 55 67 2.633
Geslacht
   Vrouw
   Man

54
57

67
68

1.721
912

Leeftijd
   25-39
   40-64
   65-79

*
39
51
73

68
66
70

287
1.653

693
Opleidingsniveau
   Lager middelbaar of lager
   Hoger middelbaar
   Niet-universitair hoger
   Universitair

*
60
52
42

(44)

*
70
63
61

(64)

1.482
639
357

83
Arbeidssituatie
   Geen werk
   Deeltijds
   Voltijds

*
61
44
42

*
70
67
57

1.756
332
515

Mantelzorgstatus
   Minder intensieve MZ
   Intensieve MZ

*
28
61

*
54
70

491
2.053

* verdeling verschilt significant voor achtergrondvariabele
** het aantal varieert lichtjes naargelang de achtergrondvariabele.
(x) percentage berekend op minder dan 100 respondenten
Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

In tabel 11.5 is eveneens vermeld welk aandeel binnen de betrokken groep
een financiële tegemoetkoming verwacht. Een verschil met tabel 11.4 is dat
ook de geregistreerde mantelzorgers ouder dan 64 jaar opgenomen zijn.
Daarnaast is het aandeel dat een financiële tegemoetkoming verwacht niet
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berekend binnen de groep die eerder aangaf één of andere vorm van belo-
ning te verwachten, maar op het totaal aantal personen in de betrokken cate-
gorie dat de vraag naar de verwachte beloning door de overheid heeft be-
antwoord (zowel negatief als positief). De percentages liggen hierdoor iets
lager.

Aan de hand van deze tabel kunnen we nagaan in welke mate aan de ver-
wachtingen m.b.t. een financiële beloning van de overheid wordt tegemoet-
gekomen. Hoe ouder men is, hoe beter de realiteit overeenstemt met de
verwachtingen. Ook voor lager opgeleiden en personen zonder betaald werk
sluit de realiteit meer aan bij wat men verwacht van de overheid. De kloof
tussen realiteit en verwachting is het grootst voor de minder intensieve ge-
registreerde mantelzorgers. Zij verwachten bijna twee keer zoveel een fi-
nanciële tegemoetkoming dan zij in realiteit ontvangen.

Aan de geregistreerde mantelzorgers die een mantelzorgtegemoetkoming
krijgen werd ook gevraagd van wie ze deze ontvangen. 59% stelt een tege-
moetkoming te krijgen van de mutualiteit, 35% van de zorgbehoevende (via
de zorgverzekering), 9% van de gemeente en 2% van de provincie. 6% van
de mantelzorgers geeft aan dat ze een tegemoetkoming krijgen maar de bron
niet kennen.

Als besluit kunnen we stellen dat de opvatting dat mantelzorgers een belo-
ning verdienen van de overheid breed wordt gedragen. Vooral financiële
tegemoetkomingen behoren tot de verwachtingen van burgers en geregi-
streerde mantelzorgers. De realiteit komt in de meeste groepen onvoldoende
tegemoet aan de verwachtingen. Vooral jongere, hoger opgeleide, werkende
en minder intensieve geregistreerde mantelzorgers ontvangen minder een
mantelzorgtegemoetkoming dan zij verwachten. De vaststelling dat een be-
langrijk aandeel mantelzorgers geen mantelzorgtegemoetkoming ontvangt
van de overheid, kan vragen oproepen aangezien de persoon waar zij voor
zorgen een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg krijgt van de zorg-
verzekering. Het is echter ook mogelijk dat zij wel een tegemoetkoming
ontvangen, maar de zorgbehoevende niet expliciteert waar dit geld vandaan
komt, waardoor de mantelzorger dit als een financiële bijdrage van de zorg-
behoevende beschouwt. In wat volgt gaan we na welke beloning de mantel-
zorgers ontvangen van hun zorgbehoevende.
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11.4. Beloning mantelzorg door zorgbehoevende

Niet alleen de verwachte beloning door de overheid, maar ook de verwachte
beloning door de zorgbehoevende persoon werd bevraagd in de beide en-
quêtes.

Ongeveer 6 op 10 burgers (61%) vinden dat mantelzorgers een beloning
moeten krijgen van de zorgbehoevende. Jongere personen vinden dit iets
minder dan oudere. Onder vrouwen hangt het verwachten van een beloning
samen met de arbeidssituatie. Vrouwen die geen betaald werk hebben ver-
wachten vaker (66%) een beloning dan deeltijds (60%) of voltijds (58%)
werkende vrouwen. Ook onder personen met een diploma lager middelbaar
of lager behoort een beloning van de mantelzorger vaker tot de verwachtin-
gen dan bij personen met een hoger diploma (65% tegenover ongeveer 6 op
10 in de andere categorieën). Bij de vrouwen daalt de verwachting lineair
met het opleidingsniveau, bij de mannen is dit verband minder sterk aanwe-
zig.

In de lijst van verwachte beloningen staat waardering op de eerste plaats
(tabel 11.6). Een financiële bijdrage volgt met ruime achterstand. Een hoger
erfenisdeel voor familieleden of een erfenisdeel voor vrienden behoort
slechts in zeer geringe mate tot de verwachte beloningen.

Tabel 11.6 Mening van burgers en geregistreerde mantelzorgers omtrent de
aard van de gewenste beloning voor mantelzorgers door de

zorgbehoevende (in %)*

Burgers
Geregistreerde
mantelzorgers

Waardering 73 82
Financiële bijdrage 35 33
Kleine attenties 29 26
Hoger erfenisdeel (familie) 8 7
Andere beloning 3 4
Erfenisdeel (vrienden) 3 1

Aantal 1.678 1.073
* De som van de percentages is groter dan 100 aangezien de respondenten meerdere ant-

woorden mochten aanduiden.
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar
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Vrouwen scoren hoger op verwachte waardering (78% tegenover 68% van
de mannen) en mannen verwachten meer financiële bijdragen (39% tegen-
over 31%). Jongere mannen en vrouwen duiden vaker waardering aan dan
oudere (79% van de personen van 25 tot 34 jaar, 67% van de 55- tot 64-
jarigen). Oudere personen verwachten meer financiële bijdragen dan jongere
(29% van de personen van 25 tot 34 jaar, 41% van de personen van 55 tot
64 jaar). Bij de mannen neemt deze verwachting recht evenredig toe met de
leeftijd, onder vrouwen springt vooral de oudste leeftijdscategorie er uit. In
de groep vrouwen neemt het aandeel dat een hoger erfenisdeel voor familie
verwacht ook toe met de leeftijd.

Waardering en een hoger erfenisdeel worden vaker aangeduid door hoger
opgeleiden. Ook deeltijds werkenden verwachten vaker waardering van de
zorgbehoevende persoon. Vrouwen zonder betaald werk verwachten boven-
dien vaker een hoger erfenisdeel voor familie (10% tegenover 4% van de
deeltijds en 6% van de voltijds werkenden). Er zijn geen significante ver-
schillen tussen de antwoordpatronen van de intensieve, de minder intensieve
en de niet-mantelzorgers.

Bij de geregistreerde mantelzorgers van 25 tot 64 jaar verwacht 55% één of
andere vorm van beloning van de zorgbehoevende persoon. Dit aandeel is
hoger bij vrouwen (58%) dan bij mannen (49%). Er is geen verband met
leeftijd in de groep 25-tot 64-jarigen. Geregistreerde mantelzorgers ouder
dan 64 jaar verwachten iets meer een beloning van de zorgbehoevende dan
de jongere (60% tegenover 55%). Hoger opgeleiden verwachten minder
vaak een beloning van de zorgbehoevende dan lager opgeleiden. Mensen
zonder betaald werk verwachten het meest een beloning. Intensieve geregi-
streerde mantelzorgers verwachten meer (57%) dan minder intensieve
(49%) één of andere vorm van beloning.

Het verwachtingspatroon van de geregistreerde mantelzorgers inzake de
aard van de gewenste beloning komt in grote lijnen overeen met dat van de
burgers, maar is nog iets uitdrukkelijker voor wat waardering betreft (tabel
11.6). Ook hier scoren een hoger erfenisdeel voor familieleden en een erfe-
nisdeel voor vrienden zeer laag.

Net als bij de burgers verwachten vrouwelijke geregistreerde mantelzorgers
meer waardering (83% tegenover 78%) en kleine attenties (28% tegenover
22%) en mannelijke geregistreerde mantelzorgers meer financiële belonin-
gen (40% tegenover 31% van de vrouwelijke geregistreerde mantelzorgers).
De leeftijd maakt geen verschil uit voor de aard van de beloning (ook niet
boven 64 jaar).
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Eveneens gelijkaardig aan de trend bij de burgers is dat geregistreerde
mantelzorgers met een diploma universitair onderwijs en hoger middelbaar
onderwijs vaker waardering verwachten van de zorgbehoevende persoon
dan personen met een ander diploma. Een financiële bijdrage wordt het
meest verwacht door mensen zonder betaald werk (37% tegenover 24% van
de deeltijds werkenden en 31% van de voltijds werkenden). Waardering
behoort meer tot de verwachtingen van de deeltijds werkenden (89% tegen-
over 80% van de mensen zonder betaald werk en 81% van de voltijds wer-
kenden). Ook kleine attenties verwachten zij vaker. Intensieve geregistreer-
de mantelzorgers duiden vaker aan dan minder intensieve dat zij financiële
voordelen (34% tegenover 26%) en een hoger erfenisdeel voor familie (8%
tegenover 4%) verwachten.

In welke mate weten de geregistreerde mantelzorgers zich nu in realiteit
beloond door de zorgbehoevende persoon? Slechts 14% van alle geregi-
streerde mantelzorgers van 25 tot 79 jaar zegt geen enkele vorm van belo-
ning te ontvangen. Het aandeel dat geen beloning krijgt, is het grootst in de
oudste leeftijdsgroep (15%) en het laagst in de jongste (8%). Ongeveer drie
kwart (76%) van de geregistreerde mantelzorgers krijgt waardering. Eén op
4 (24%) ontvangt kleine attenties. Een hoger erfenisdeel voor familie of een
erfenisdeel voor vrienden behoort in realiteit niet tot de beloningen. Quasi
niemand duidt dit aan. 5% weet zich op een andere manier beloond. Tabel
11.7 geeft de aandelen mantelzorgers die waardering en een financiële bij-
drage (de twee meest verwachte beloningen) ontvangen en verwachten van
de zorgbehoevende persoon. Ook hier zijn de aandelen die een beloning
verwachten berekend op de volledige groep waardoor de vergelijking met
de reële beloning makkelijker is.

Personen met een hoger diploma en personen met betaald werk percipiëren
meer waardering dan lager opgeleiden en mensen zonder werk. Deze twee
laatste groepen ontvangen dan weer vaker een financiële bijdrage. Toch
compenseert dit niet volledig: vrouwen die deeltijds of voltijds werken ont-
vangen vaker een beloning van de zorgbehoevende persoon dan vrouwen
zonder werk of met tijdelijk onderbroken werk (90% en 91% tegenover
86%) (geen tabel). Van vrouwen die geen werk hebben wordt blijkbaar
meer verondersteld dat het zorgen tot hun ‘normale' takenpakket behoort en
dat ze hiervoor geen beloning moeten ontvangen. Ook oudere personen
(vooral vrouwen) ontvangen minder waardering en kleine attenties. De
zorgverlening gaat meer deel uitmaken van het verwachtingspatroon t.a.v.
vrouwen naarmate zij ouder worden.
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Tabel 11.7. Ontvangen en verwachte waardering en financiële bijdrage van
de zorgbehoevende, naar enkele achtergrondkenmerken van de

geregistreerde mantelzorgers (in %)

Ontvangt
waardering

Verwacht
waardering

Ontvangt
financiële

bijdrage

Verwacht
financiële

bijdrage
Aantal**
(=100%)

Totaal 76 46 12 19 2.649
Geslacht
   Vrouw
   Man

77
75

*
49
39

*
13
10

18
21

1.732
917

Leeftijd
   25-39
   40-64
   65-79

82
76
75

*
38
46
47

10
13
11

16
19
21

286
1.666

657
Opleidingsniveau
   Lager middelbaar

of lager
   Hoger middelbaar
   Niet-universitair

hoger
   Universitair

*

74
78

84
(85)

46
46

40
(47)

*

14
11

9
(9)

*

21
16

16
(6)

1.487
645

360
83

Arbeidssituatie
   Geen werk
   Deeltijds
   Voltijds

*
75
80
80

*
48
49
37

*
13
13

8

*
22
13
14

1.772
332
517

Mantelzorgstatus
   Minder intensieve
   Intensieve MZ

77
77

43
46

10
12

*
14
20

499
2.064

* verdeling verschilt significant voor achtergrondvariabele
** het aantal kan lichtjes variëren naargelang de achtergrondvariabele.
(x) percentage berekend op minder dan 100 respondenten
 Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-79 jaar

De vergelijking van de verwachte beloning en de realiteit leert ons dat gere-
gistreerde mantelzorgers in alle gevallen meer waardering ontvangen dan
verwacht. Dit resultaat komt ook naar voor uit het onderzoek van Dedry
(2001). Voor een financiële bijdrage daarentegen is de verwachting in alle
groepen (met uitzondering van de personen met een universitair diploma)
hoger dan de reële beloning. Het geringe aandeel geregistreerde mantelzor-
gers dat een bijdrage ontvangt van de zorgbehoevende persoon doet ver-
moeden dat de mantelzorgtegemoetkoming ook niet via deze weg bij de
mantelzorger terechtkomt.
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11.5. Draagvlak voor een financiële beloning voor mantelzorg

Wanneer we de verwachting naar een financiële vergoeding voor mantel-
zorg door de overheid en door de zorgbehoevende combineren in één varia-
bele, bekomen we het volgende beeld.
Volgens ongeveer 4 op 10 burgers hoeft een mantelzorger geen financiële
beloning te krijgen van de overheid of de zorgbehoevende. Een even groot
aandeel is van mening dat de mantelzorger een financiële tegemoetkoming
moet krijgen van de overheid, maar niet van de zorgbehoevende. 16% meent
dat het zowel de taak van de overheid als van de zorgbehoevende is om de
mantelzorger financieel te belonen. Vijf procent vindt dat enkel de taak van
de zorgbehoevende. Onder de geregistreerde mantelzorgers van 25 tot 64
jaar verwacht 31% geen enkele financiële vergoeding, de helft verwacht een
tegemoetkoming van de overheid maar niet van de zorgbehoevende, 17%
verwacht er één van de zorgbehoevende én van de overheid en 2% enkel één
van de zorgbehoevende.

Het bestaan van een draagvlak voor een betaling van de mantelzorger kun-
nen we ook afleiden uit het antwoord op de volgende vraag. ‘Indien de
overheid uw huisgenoten, familieleden, vrienden, kennissen of buren zou
betalen om voor u te zorgen, zou u dan vaker een beroep op hen doen wan-
neer u hulp nodig heeft in het huishouden of voor persoonlijke verzorging?’

57% van de burgers van 25 tot 64 jaar antwoordt hierop positief. Er zijn
geen significante verschillen naargelang geslacht, leeftijd, arbeidssituatie en
het al dan niet intensief mantelzorger zijn. Naarmate het opleidingsniveau
hoger is, is men minder geneigd de vraag te bevestigen (61% van de perso-
nen met een diploma lager middelbaar onderwijs of lager tegenover 52%
van de universitairen). Onder de geregistreerde mantelzorgers van dezelfde
leeftijd stelt 61% in dat geval vaker een beroep te doen op mantelzorgers. Er
is geen verschil naar geslacht, opleidingsniveau en arbeidssituatie. Er is
slechts één verschil naar leeftijd: vrouwen jonger dan 45 jaar zijn meer ge-
neigd om positief te antwoorden dan oudere vrouwen. Geregistreerde man-
telzorgers ouder dan 64 jaar denken er hetzelfde over als de jongere. Er is
geen verschil naargelang men een intensieve mantelzorger is of niet.
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11.6. Houding tegenover de Vlaamse zorgverzekering

11.6.1. Draagvlak Vlaamse zorgverzekering

In 2001 werd in Vlaanderen een zorgverzekering ingesteld voor niet-
medische zorgen. De invoering ervan verliep in verschillende fasen waarbij
het aantal personen dat in aanmerking komt voor een tegemoetkoming stel-
selmatig toenam. We peilden via een aantal vragen naar de mate waarin dit
initiatief door de Vlaamse burgers en de geregistreerde mantelzorgers ge-
steund wordt. De vraag luidde als volgt:

“De meeste Vlamingen moeten jaarlijks 25 euro betalen aan de Vlaamse
zorgverzekering. Hierdoor kunnen zorgbehoevende mensen kosten voor
niet-medische zorgen (vb. rolstoel, hulp bij het wassen,…) gedeeltelijk te-
rugbetaald krijgen. In welke mate bent u akkoord met de volgende uitspra-
ken?
a. Ik wil niet betalen voor iets waarvan ik misschien nooit gebruik zal ma-

ken.
b. Door het betalen van een bijdrage voel ik me solidair met de zorg-

behoevenden in de samenleving.
c. Ik vind een bijdrage van 25 euro per jaar te hoog.”

Uit de resultaten blijkt dat de burgers van 25 tot 64 jaar redelijk positief
staan tegenover de Vlaamse zorgverzekering (figuur 11.2). Slechts een min-
derheid (11%) gaat eerder akkoord of helemaal akkoord met de uitspraak
dat ze niet willen betalen voor iets waar ze misschien geen gebruik van ma-
ken. In de oudste leeftijdsgroep is dit aandeel het hoogst (15%). Ook perso-
nen zonder betaald werk en lager opgeleiden gaan iets vaker akkoord met
deze uitspraak. De uitspraak peilt in feite naar het draagvlak voor het verze-
keringsprincipe: men betaalt een premie zonder te weten of men ooit een
tussenkomst zal genieten. In het onderzoek van Opdebeeck e.a. (1999) werd
een gelijkaardige (maar positief geformuleerde) stelling voorgelegd aan de
respondenten. Ook hier zag men dat de bereidheid om te betalen voor iets
waarvan men niet weet of men er ooit de vruchten van zal plukken, vooral
aanwezig is bij bevolkingsgroepen voor wie deze betaling niet zo’n pro-
bleem vormt. Bij diegenen voor wie de betaling problematisch is, hetzij
omwille van een beperkt inkomen, hetzij omwille van grotere uitgaven (ten
gevolge van zorgbehoevendheid of ziekte) is deze bereidheid meteen een
stuk kleiner.
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Figuur 11.2 Draagvlak Vlaamse zorgverzekering door burgers en
geregistreerde mantelzorgers (in %)

Bron:  “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar
“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar

Ongeveer drie kwart van de bevolking (73%) van 25 tot 64 jaar gaat ak-
koord met de stelling dat ze zich solidair voelen met de zorgbehoevenden
door het betalen van een bijdrage. Dit aandeel neemt zowel bij de mannen
als bij de vrouwen significant toe met de leeftijd en naarmate men meer er-
varing heeft met mantelzorg (69% van de niet-mantelzorgers, 73% van de
minder intensieve mantelzorgers en 76% van de intensieve mantelzorgers).
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Met de stelling dat een bijdrage van 25 euro per jaar te hoog is, gaat 23%
van de burgers eerder akkoord of helemaal akkoord. Dit aandeel ligt hoger
bij de vrouwen (25%) dan bij de mannen (19%). Oudere personen (vooral
vanaf 50 jaar) en personen zonder betaald werk (vooral onder mannen) gaan
hier ook eerder mee akkoord. Hoe hoger opgeleid, en dus hoe hoger wellicht
het eigen inkomen, hoe minder vaak men dit bedrag te hoog vindt.

Bij de geregistreerde mantelzorgers van 25 tot 64 jaar gaat 15% (eerder of
helemaal) akkoord met de stelling dat men niet wil betalen voor iets waar-
van men misschien geen gebruik zal maken. Ook hier geldt dat personen
met een lager opleidingniveau er vaker mee akkoord gaan. Geregistreerde
mantelzorgers voelen zich meer dan de burgers solidair met de zorgbehoe-
venden in de samenleving door het betalen van een bijdrage (85%). Ook
hier is dit aandeel groter in de oudere leeftijdcategorieën. Een kwart (26%)
van de geregistreerde mantelzorgers vindt de bijdrage voor de zorgverzeke-
ring te hoog. Mensen zonder betaald werk, zonder hoger diploma (binnen of
buiten universiteit) en minder intensieve mantelzorgers vinden de bijdrage
vaker te hoog.

11.6.2. Houding tegenover verschillende behandeling van de mantel- /
thuiszorg en de residentiële zorg

Vanaf januari 2003 is de zorgverzekering in een aantal opzichten veranderd.
De tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg die vroeger 125 euro per
maand was, bedraagt nu 90 euro per maand. De tegemoetkoming voor resi-
dentiële zorg is dezelfde gebleven: nl. 125 euro per maand. De ongelijke
behandeling van mantel- / thuiszorg en residentiële zorg beperkt zich niet
alleen tot de verschillende omvang van de tegemoetkomingen. Personen die
in een residentiële instelling verblijven hebben vanaf 1 januari 2004 onge-
acht de graad van zorgbehoevendheid recht op een tegemoetkoming. Om
van een tegemoetkoming voor mantel- / thuiszorg te genieten, dient men
echter zwaar zorgbehoevend te zijn.

We legden aan de bevolking en de geregistreerde mantelzorgers een aantal
stellingen voor over de verschillende behandeling van thuiszorg (incl. man-
telzorg) en residentiële zorg in de zorgverzekering. De vraag luidde als
volgt:
“Zwaar zorgbehoevende inwoners van een residentiële voorziening krijgen
van de Vlaamse zorgverzekering een tegemoetkoming van 125 euro per
maand. Zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden, krijgen een
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tegemoetkoming van 90 euro per maand. In welke mate bent u akkoord met
de volgende uitspraken?
a. De tegemoetkoming voor thuiszorg moet even hoog zijn als deze voor

residentiële zorg.
b. Ook licht zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden, moeten een tege-

moetkoming krijgen.
c. Mensen die in gelijke mate zorgbehoevend zijn, moeten dezelfde tege-

moetkomingen ontvangen.
d. Ook licht zorgbehoevenden in een residentiële voorziening moeten een

tegemoetkoming krijgen.”

Stellingen a en c peilen naar de houding tegenover de verschillende tege-
moetkomingen voor thuiszorg en residentiële zorg. Stellingen b en d schat-
ten het draagvlak in voor de verdere uitbreiding van de zorgverzekering tot
lichter zorgbehoevende personen. Figuur 11.3 geeft de verdeling van de
antwoorden van burgers en geregistreerde mantelzorgers weer.

Een meerderheid van de burgers (76% van de vrouwen en 81% van de
mannen) gaat (eerder of helemaal) akkoord met de uitspraak dat de tege-
moetkoming voor thuiszorg even hoog moet zijn als voor residentiële zorg.
Dit aandeel stijgt met de leeftijd, maar het betekent niet dat jongeren het
hier minder mee eens zijn. Het vertaalt zich vooral in een hoger aandeel dat
noch niet, noch wel akkoord gaat. Met de stelling dat mensen die in gelijke
mate zorgbehoevend zijn, dezelfde tegemoetkoming moeten ontvangen gaat
83% van de burgers (eerder of helemaal) akkoord. Oudere mensen gaan hier
vaker mee akkoord, maar ook hier is dit vooral het gevolg van het feit dat
jongere personen vaker noch niet noch wel akkoord aanduiden.
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Figuur 11.3 Houding van de burgers en de geregistreerde mantelzorgers
t.a.v. verschillende behandeling thuiszorg en residentiële zorg (in %)

Bron:  “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar
“Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar

Onder de geregistreerde mantelzorgers van 25 tot 64 jaar gaat 81% akkoord
met de stelling dat de tegemoetkomingen voor thuiszorg even hoog moeten
zijn als deze voor residentiële zorg. Deze groep gaat nog vaker dan de bur-
gers akkoord met de uitspraak dat mensen die in gelijke mate zorgbehoe-
vend zijn een gelijke tegemoetkoming moeten ontvangen (89%). Ook in het
onderzoek van Dedry (2001) (opgezet vóór de start van de zorgverzekering)
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is de meerderheid van de mantelzorgers van mening dat de tussenkomst
voor de zorgbehoevende in de zorgverzekering niet verschillend mag zijn
voor thuiszorgpatiënten of rusthuisbewoners. De redenen die ze aangeven
zijn o.a. dat de verleende zorg dezelfde is, thuiszorg duurder is voor de
zorgbehoevende zelf, de mantelzorger in een thuiszorgsituatie meer belast
wordt en thuiszorg kostenbesparend is voor de maatschappij.

Onder de burgers gaan vrouwen er meer mee akkoord (60%) dan mannen
(55%) dat ook licht zorgbehoevenden in een residentiële voorziening recht
hebben op een tegemoetkoming. Personen met een hoger diploma dan lager
middelbaar onderwijs en personen die voltijds werken gaan hier iets minder
vaak mee akkoord. De meerderheid van de burgers staat achter de idee dat
licht zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden een tegemoetkoming
moeten krijgen: 73% van de vrouwen en 67% van de mannen gaat hiermee
akkoord. Opnieuw gaan hoger opgeleiden en voltijds werkenden iets minder
vaak akkoord.

70% van de vrouwelijke en 64% van de mannelijke geregistreerde mantel-
zorgers van dezelfde leeftijd gaat (eerder of helemaal) akkoord met de stel-
ling dat licht zorgbehoevenden in een residentiële voorziening recht hebben
op een tegemoetkoming. 78% staat achter de uitbreiding van de tegemoet-
koming naar licht zorgbehoevenden die thuis worden verzorgd.

Het is duidelijk dat de meerderheid van de Vlaamse bevolking én de geregi-
streerde mantelzorgers achter het principe van de zorgverzekering staat.
Door het betalen van een bijdrage voelt men zich over het algemeen solidair
met de zorgbehoevende personen in de samenleving. Ook de idee om een
tegemoetkoming te geven aan personen die lichter zorgbehoevend zijn
wordt ondersteund. Deze gedachte wordt evenwel meer gesteund voor
thuiszorgpatiënten dan voor bewoners van een residentiële voorziening (die
sedert begin 2004 een tegemoetkoming ontvangen, ongeacht hun graad van
zorgbehoevendheid). Er bestaat dus een draagvlak voor het uitbreiden van
de zorgverzekering naar personen met een lichtere zorgbehoevendheid die
thuis worden verzorgd. Tot slot zien we dat de bevolking én de geregistreer-
de mantelzorgers sterk achter het gelijkheidsprincipe staan: thuiszorg en
residentiële zorg verdienen dezelfde tegemoetkoming.
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11.7. Prioriteiten voor het zorgbeleid

Aan de burgers en de geregistreerde mantelzorgers werd gevraagd vier
zorgvormen te rangschikken volgens de prioriteit die ze verdienen bij de
verdeling van de overheidsmiddelen. Het antwoord op deze vraag geeft een
idee van de prioriteiten die men stelt voor het zorgbeleid.

Bij de burgers tussen 25 en 64 jaar krijgt professionele thuiszorg het vaakst
de eerste prioriteit (42%), gevolgd door, in gelijke posities, residentiële zorg
(28%) en mantelzorg (27%) en als laatste, vrijwilligerszorg (3%). Het is
duidelijk dat de bevolking de meeste aandacht vraagt voor professionele
thuiszorg. Als we ook rekening houden met de tweede prioriteit, is het
draagvlak immens te noemen: 84% geeft eerste of tweede prioriteit aan fi-
nanciële overheidssteun voor professionele thuiszorg. Dat betekent echter
niet dat in residentiële zorg geen middelen moeten worden geïnvesteerd:
55% van de bevolking zet dit op de eerste of tweede plaats. De idee dat de
overheid ondersteunend kan werken t.a.v. informele zorg is veel meer door-
gedrongen voor mantelzorg dan voor vrijwilligerszorg. Bijna de helft van de
burgers (48%) geeft de eerste of tweede prioriteit aan mantelzorg, aan vrij-
willigerszorg is dit slechts 14%. De gelegde klemtonen variëren enigszins
naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en mantelzorgstatus van de respon-
denten (tabel 11.8).

De jongste leeftijdsgroep geeft iets vaker eerste prioriteit aan residentiële
zorg en iets minder aan professionele thuiszorg dan oudere personen. Men-
sen met een hoger diploma zetten professionele thuiszorg vaker op de eerste
plaats. De prioriteitenstelling van de burgers verschilt sterk naargelang men
geen, een minder intensieve of een intensieve mantelzorger is. Burgers die
geen mantelzorg opnemen en minder intensieve mantelzorgers geven vaker
de hoogste prioriteit aan residentiële zorg. Intensieve mantelzorgers kennen
dan weer vaker de eerste prioriteit toe aan mantelzorg.

Bij de geregistreerde mantelzorgers van 25 tot 64 jaar liggen de prioriteiten
voor de verdeling van overheidsmiddelen anders dan bij de burgers. Maar
liefst 40% kent mantelzorg de hoogste prioriteit toe. Een bijna even groot
aandeel (38%) legt de eerste prioriteit bij de professionele thuiszorg, 20%
bij de residentiële zorg en 2% bij vrijwilligerszorg. In vergelijking met de
burgers gaat er dus minder aandacht naar professionele thuiszorg en resi-
dentiële zorg en meer naar mantelzorg. Als we ook hier de eerste en tweede
prioriteit samennemen zien we dat onder de geregistreerde mantelzorgers
78% prioriteit verleent aan professionele thuiszorg, 68% aan mantelzorg,
40% aan residentiële zorg. Professionele thuiszorg krijgt dus net als bij de
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burgers de hoogste prioriteit, maar het verschil met mantelzorg is veel min-
der groot en residentiële zorg staat pas op de derde plaats. Ook in deze
groep wordt vrijwilligerszorg slechts door een minderheid een prioriteit
voor het beleid geacht.

Tabel 11.8 Eerste prioriteit van het zorgbeleid, naar enkele achtergrond-
kenmerken van de burgers (in %)

Professio-
nele thuis-

zorg
Residen-
tiële zorg

Mantel-
zorg

Vrijwilli-
gerszorg

Aantal**
(=100%)

Totaal 42 28 27 3 2.255
Geslacht
Vrouw
Man

43
41

27
29

26
28

*
4
2

1.203
1.052

Leeftijd
25-34
35-44
45-54
55-64

*
36
46
43
42

*
33
25
26
28

26
26
28
27

5
3
3
3

548
707
583
417

Opleidingsniveau
Lager middelbaar of
lager
Hoger middelbaar
Niet-universitair hoger
Universitair

*

39
39
46
51

29
30
26
24

27
28
26
23

*

6
3
2
2

672
730
575
257

Mantelzorgstatus
Niet-mantelzorger
Minder intensieve MZ
Intensieve MZ

41
43
41

*
31
28
23

*
25
25
34

3
4
2

779
1.003

394
* verdeling verschilt significant voor achtergrondvariabele
** het aantal kan lichtjes variëren naargelang de achtergrondvariabele.
Bron: “Zorg in Vlaanderen”, burgers 25-64 jaar

Onder de geregistreerde mantelzorgers verschilt de verdeling van de ant-
woorden significant naar geslacht: mannen hechten meer eerste prioriteit
aan residentiële zorg (23% tegenover 18% van de vrouwen) en minder aan
mantelzorg (35% tegenover 43%). Het antwoordpatroon verschilt sterk naar
het opleidingsniveau. Hoe hoger de opleiding, hoe vaker men eerste priori-
teit geeft aan de residentiële zorg. Naarmate men hoger is opgeleid, schenkt
men bovendien, net als de burgers, meer aandacht aan professionele thuis-
zorg. Mantelzorg daarentegen wordt een veel hogere prioriteit toegeschre-
ven door lager opgeleiden: 45% van de personen met een diploma lager
middelbaar onderwijs of lager en 43% van degenen die hoger middelbaar
onderwijs voltooiden geeft hier eerste prioriteit aan, tegenover 29% van de



214

personen met een diploma hoger onderwijs buiten universiteit en 16% van
de universitair opgeleiden.

Wanneer we het antwoordpatroon bekijken naar arbeidssituatie valt op dat
geregistreerde mantelzorgers zonder betaald werk of met tijdelijk onderbro-
ken werk (44%) vaker eerste prioriteit toekennen aan overheidssteun voor
mantelzorg dan mensen die deeltijds (41%) of voltijds werken (34%). Vol-
tijds werkende geregistreerde mantelzorgers stellen vaker residentiële zorg
op de eerste plaats (24% tegenover 18% van de deeltijds werkenden en 17%
van de personen zonder werk).

Figuur 11.4 geeft de verdeling van de eerste prioriteit van de geregistreerde
mantelzorgers naargelang hun mantelzorgstatus. Intensieve geregistreerde
mantelzorgers opteren vaker voor mantelzorg als eerste prioriteit en minder
vaak voor professionele thuiszorg dan minder intensieve geregistreerde
mantelzorgers.

Figuur 11.4 Eerste prioriteit van het zorgbeleid volgens de geregistreerde
mantelzorgers, naar intensiteit van het zorg verlenen ( in %)

GMZ+ : minder intensieve geregistreerde mantelzorger; GMZ++ : intensieve geregistreerde
mantelzorger

Bron: “Mantelzorg in Vlaanderen”, geregistreerde mantelzorgers 25-64 jaar
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voor de burgers op de eerste plaats bij de verdeling van de overheidsmidde-
len. Een ander opmerkelijk gegeven is dat mantelzorg ongeveer even be-
langrijk wordt geacht als residentiële zorg. Als we in het achterhoofd hou-
den dat mantelzorg zich enkele decennia geleden nog volledig buiten het
gezichtsveld van de overheid afspeelde, kunnen we spreken van een omme-
zwaai in het denken. Voor de vrijwilligerszorg is de idee dat de overheid
ondersteunend kan werken veel minder doorgedrongen.

LITERATUUR

Dedry, A. (2001), Mantelzorgers, doorbloeiers in het zorglandschap. Leuven:
VZW Ons Zorgnetwerk.

Jacobs, Th., L. Vanderleyden, L. Vanden Boer (red.) (2004), Op latere leeftijd. De
leefsituatie van 55-plussers in Vlaanderen. Antwerpen: Garant, CBGS-
Publicatie 1.

Opdebeeck, S., H. Vandenberk, Ch. Van Audenhove, F. Lammertyn (1999), Het
debat over de zorgverzekering in Vlaanderen. Historiek en visie van de bevol-
king. Leuven: LUCAS.

Timmermans, J.M. (red.) (2003), Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzor-
gers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planburea.

van Doorne-Huiskens, J., P.A. Dykstra, E. Nievers, J. Oppelaar, J.J. Schippers
(2002), Mantelzorg: tussen vraag en aanbod. NIDI-rapport, 63, Den Haag; NI-
DI.



216



217

12. EEN REFLECTIE OP DE ONDERZOEKSRESULTATEN EN BELEIDS-
AANBEVELINGEN

Kim Craeynest, Benedicte De Koker, Thérèse Jacobs,
Edith Lodewijckx, Annelies Vanbrabant

Het CBGS kreeg in 2003 de opdracht om in het kader van het Zorgcongres
twee enquêtes uit te voeren met het oog op het aanvullen van de aanwezige
kennis over de (mantel)zorg in Vlaanderen. Deze enquêtes konden worden
uitgevoerd mede dankzij de financiële steun vanuit de administraties Gezin
en Maatschappelijk Welzijn, Gezondheid en vanuit de Vlaamse Openbare
Instellingen Kind & Gezin en Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap. Ook de medewerking van het Vlaams Zorg-
fonds en van de verschillende zorgkassen was cruciaal. In belangrijke mate
hebben ook de respondenten tijd en energie gestoken in het invullen van de
vragenlijst. Het CBGS zette een team in van drie junior-onderzoekers en
twee senior begeleiders. Puur financieel uitgedrukt gaat het over een inves-
tering van ettelijke tienduizenden euro’s.
In dit afrondende hoofdstuk bezinnen we ons over de mate waarin deze in-
vestering de moeite loonde.

Dit CBGS-Werkdocument stelt de eerste resultaten voor van beide enquêtes
“Zorg in Vlaanderen” en “Mantelzorg in Vlaanderen”. De eerste hoofdstuk-
ken behandelen de probleemstelling, de onderzoeksmethode en de gege-
vensbank. Vanaf hoofdstuk 4 begint de verslaggeving van de resultaten. In
de analyses hebben we enkel rekening gehouden met verschillen naar ge-
slacht, leeftijd, opleidingsniveau en arbeidssituatie (soms ook naar verste-
delijkingsgraad van de woonplaats). De mate waarin deze achtergrondvaria-
belen samen clusteren rond specifieke patronen is in dit werkdocument niet
aan de orde. Het spreekt voor zich dat vele specifieke en gedetailleerde
analyses nog kunnen en zullen worden uitgevoerd.

De evidente vragen die bij de afronding van de presentatie van de eerste
resultaten rijzen zijn de volgende:
! Wat hebben we bijgeleerd? Bieden de enquêtes een meerwaarde ten op-

zichte van de aanwezige kennis?
! Welke eerste aanbevelingen voor het beleid kunnen uit de resultaten

worden gedistilleerd?
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12.1. Een beter zicht op de zorgcapaciteit in Vlaanderen

12.1.1. Het meten van de zorgcapaciteit

De zorg voor zieken, personen met een handicap en zorgbehoevende oude-
ren is niet uitsluitend een zaak van beroepskrachten en van gesubsidieerde
dienstverlening. Veel zorg, wellicht het merendeel, wordt opgenomen bin-
nen gezinnen, families, vriendenkringen en buurten. Het inzicht groeit dat
dit een goede zaak is voor de samenleving én dat het niet vanzelfsprekend is
dat deze zorg ook in de toekomst in dezelfde mate zal gegenereerd worden
in deze sociale kaders. Er zijn immers ontwikkelingen gaande waarbij som-
mige zorgtaken als ‘arbeid’ worden omschreven en derhalve veeleer toege-
dacht worden aan beroepskrachten. Daar bovenop zijn er krachten aanwezig
die de verantwoordelijkheid voor de zorg voor personen die geen lid zijn
van het huishouden, toeschrijven aan de overheid. Het is derhalve uitermate
belangrijk om de evolutie van de informele zorgcapaciteit in de samenleving
op de voet te volgen.

Het onderzoek “Zorg in Vlaanderen”, dit is de enquête onder de burgers,
biedt een wetenschappelijk verantwoorde nulmeting van deze zorgcapaciteit
bij de Vlamingen van 25 tot 64 jaar.

De peiling werd uitgevoerd via een schriftelijke bevraging per post. Mits
een goede opvolging en een beloning van de respondenten blijkt dit een
methode te zijn die qua respons zelfs betere resultaten oplevert dan een
mondelinge bevraging. Meer dan 70% bruikbare respons stijgt ver uit boven
de gebruikelijke verwachtingen van een postenquête en duidt er op dat dit
onderwerp leeft bij de bevolking. Toch mogen we de randvoorwaarden niet
uit het oog verliezen: de vragenlijst moet tot het essentiële worden beperkt
en de vraagstelling moet zo eenvoudig als mogelijk worden gehouden.

Dit is niet de eerste maal dat er een globale schatting wordt gemaakt van de
mate waarin de Vlamingen mantelzorg verlenen. In hoofdstuk 7 beschreven
we de werkwijze van de PSBH en deze van de Sociaal-economische enquê-
te. In beide gevallen gaat het over de integratie van één vraag —plus enkele
bijvragen— in een instrument dat ook vele andere thema’s behandelt. Beide
enquêtes schatten het aantal mantelzorgers op het ogenblik van de bevra-
ging. In beide gevallen gaat het over een minimalistische benadering.

Wij hebben ervoor geopteerd om te peilen naar een bredere ervaring met
mantelzorg (de zorg voor een persoon die minstens één maand zorgbehoe-
vend is omwille van ziekte, handicap of ouderdom). Door terug te blikken
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naar de voorbije 12 maanden wordt het toevallige ‘niet meer’ enigszins ge-
neutraliseerd. Om te bepalen of een persoon mantelzorger is, zijn we ver-
trokken vanuit de zorgtaken die men opneemt. Het blijkt zo te zijn dat deze
benadering een aantal personen als mantelzorger identificeert die zichzelf
wellicht niet als dusdanig zouden beschouwen. Immers, zeker voor vrouwen
zijn emotionele, huishoudelijke en persoonsverzorgende taken vaak verwe-
ven met genderrollen waardoor deze taken niet als ‘mantelzorg’ worden
herkend.

19% van de Vlamingen tussen 25 en 64 jaar neemt op een intensieve wijze
de zorg op voor zieken, personen met een handicap of zorgbehoevende ou-
dere personen uit zijn omgeving; 45% verleent minder intensieve zorg en
35% nam gedurende het voorbije jaar geen zorg op. Dit betekent dat voor
nagenoeg 2 op 3 respondenten mantelzorg deel uitmaakt van de dagelijkse
realiteit, ook tijdens de beroepsactieve levensfase. We waren verrast door
deze aandelen. Blijkbaar gingen we er impliciet van uit dat het verlenen van
mantelzorg beperkt is tot een kleine groep van personen en/of beperkt is tot
een korte fase in de levensloop.

12.1.2. Opvolging van de zorgcapaciteit is vereist

Het welzijnsbeleid wordt steeds meer gevoerd op basis van kennis. Dit be-
tekent dat er nood is aan een goed zicht op de omgeving waarin het beleid
tot stand komt en aan instrumenten om de impact van het beleid op deze
omgeving te meten.

De mate waarin mantelzorg wordt verleend is vooral cruciaal in een periode
waarin wordt verwacht dat lichamelijke en psychische problemen van chro-
nische aard in belang zullen toenemen. De omslag van acute naar chroni-
sche ziektebeelden, maakt dat de graad van zorgbehoevendheid in de sa-
menleving stijgt. Met de toename van de levensverwachting, ook van perso-
nen met een handicap, neemt de vraag naar zorg toe.
Tegelijkertijd is het niet vanzelfsprekend dat deze zorg op dezelfde wijze als
tot hiertoe zal worden opgenomen. Een grotere autonomie tussen de gezin-
nen van de verschillende generaties, een grotere voorkeur van zorgbehoe-
vende personen om zo zelfstandig als mogelijk door het leven te gaan, zijn
processen die de oude patronen van mantelzorg, namelijk als een gewoon
onderdeel van het samenwonen, onwerkbaar maken. Ook de veranderende
levensloop van vrouwen, met als meest belangrijke factor de toenemende
arbeidsmarktparticipatie, heeft een impact op het aanbod aan mantelzorg.
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Als de overheid ervoor opteert om niet alle zorg om te zetten in beroepsar-
beid, dan moet de zorgcapaciteit op de voet worden gevolgd. Met deze
2003-nulmeting in de hand kan de trend in de komende jaren worden vast-
gelegd. Bij voorbeeld kan telkens voor het afsluiten van een regeerperiode
de stand van zaken worden opgemaakt. Een ritme van 5 jaar is zowel finan-
cieel als organisatorisch - technisch haalbaar.

Indien deze opvolging, minstens gedeeltelijk als een ‘panel’ wordt georga-
niseerd, dan is het bovendien mogelijk om de duurtijd van de mantelzorg en
de dynamiek inzake intensiteit vast te leggen. De uitgevoerde nulmeting
heeft nauwelijks oog voor de tijdsaspecten en voor de procesaspecten. Nu
we weten dat de gebruikte methode een hoog aantal mantelzorgers kan
identificeren, wordt het zinvol om meer oog te hebben voor de verscheiden-
heid binnen de groep mantelzorgers.

Onze aanpak kent een aantal tekorten. Zo hebben we, via de beperking tot
de bevolking tussen 25 en 64 jaar, een reductie ingevoerd die ook onze be-
nadering partieel maakt. Daarmee hebben we immers geen zicht op de jonge
mantelzorgers (bijvoorbeeld tieners en jong-volwassenen in gezinnen waar
een ouder of een broer/zus zorgbehoevend is), noch op de zorg die door ou-
deren wordt verleend aan hun partners, hun hoogbejaarde ouders of hun
kinderen en kleinkinderen. Verder is dit onderzoek beperkt tot de inwoners
van Belgische nationaliteit; er werden geen inspanningen gedaan om inwo-
ners met een andere nationaliteit of taal te bevragen.

Een ander tekort in de aanpak is dat we niet hebben gepeild naar de aan- of
afwezigheid van een zieke, een persoon met een handicap of een zorgbe-
hoevende oudere buiten het eigen huishouden. Daardoor is het met de hui-
dige data niet mogelijk om na te gaan of het niet opnemen van zorg voor een
persoon die geen gezinslid is, te verklaren is door de afwezigheid van een
zorgbehoevende persoon dan wel door de keuze om geen zorg te verlenen.
Precies omwille van het feit dat mantelzorg steeds meer een ‘keuze’ wordt,
zeker wanneer het gaat over een zorgbehoefte bij personen die geen lid zijn
van het eigen gezin, is het noodzakelijk om in de toekomst deze component
mee op te nemen bij de bevraging.
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Het is raadzaam om in de toekomst niet enkel de mantelzorg maar ook de
vrijwilligerszorg, d.w.z. zorg verleend in het raam van een vrijwilligersor-
ganisatie, meer diepgaand te bevragen. Nu komt er een beeld te voorschijn
waarbij de vrijwilligerszorg slechts een fractie van de totale zorg uitmaakt.

12.2. Mantelzorger M/V

12.2.1. De gender-kloof is geringer dan verwacht

Net zoals in eerder onderzoek komt in onze studie de mannelijke mantelzor-
ger in het vizier. Hoewel nog steeds meer vrouwen dan mannen betrokken
zijn in de zorg, valt op dat de verschillen geringer zijn dan verwacht. Toch
is de mantelzorg aangeboden door mannen anders dan het aanbod van de
vrouw. Zo zullen vrouwen bijvoorbeeld significant meer dan mannen inten-
sieve zorg verlenen aan een persoon die niet in het eigen huishouden woont.
De intensieve mantelzorg van mannen is in meerderheid (57%) gericht op
de zorg voor een huisgenoot.

Op jongere leeftijd, tussen 25 en 40 jaar, zijn er nagenoeg evenveel manne-
lijke als vrouwelijke mantelzorgers. Na de leeftijd van 40 jaar nemen vrou-
wen verhoudingsgewijs meer mantelzorg op. Vermits de vrouwen ook de
meer intensieve mantelzorgers zijn, betekent dit dat in de oudere leeftijds-
groep er ook meer intensieve mantelzorgers zijn. Intensieve mantelzorg is
verhoudingsgewijs méér een zaak van vrouwen op middelbare leeftijd.

12.2.2. Mannelijke en vrouwelijke mantelzorgers zijn geen substituut voor
elkaar

Bij het uitbouwen van de thuiszorg moet rekening worden gehouden met het
geslacht van de centrale en andere mantelzorgers. Gegeven de vastgestelde
feitelijke praktijken, kunnen vrouwen vooralsnog voor meerdere categorieën
zorgtaken worden aangesproken én voor meer verschillende zorgsituaties.
Mannen nemen minder (verschillende soorten) zorgtaken op dan vrouwen.
Als men dit patroon wil veranderen, zal een extra begeleidingstraject nodig
zijn.
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12.3. Combinatie betaalde arbeid en zorg

Het onderzoek werpt een licht op de leeftijds- en geslachtsspecifieke verde-
ling van mantelzorg. Uit eerder onderzoek was reeds bekend dat ook man-
nen mantelzorgers zijn. De resultaten uit onze enquête onder de burgers la-
ten toe om deze stelling verder te specificeren.

12.3.1. Een substantieel deel van de mantelzorgers is niet beroepsactief

Het verlenen van intensieve mantelzorg en het hebben van een betaalde
baan zijn ternauwernood met elkaar compatibel voor Vlamingen tussen 25
en 64 jaar. Met uitzondering van respondenten die een zorgberoep uitoefe-
nen, zijn de tewerkgestelden significant minder (16%) intensieve mantel-
zorger dan degenen die geen beroep uitoefenen (23%). Het is eveneens op-
vallend dat, over alle leeftijdsgroepen heen, 46% van de intensieve mantel-
zorgers voltijds werkt en dat 18% aangeeft ‘verminderd of gestopt’ te zijn
met betaald werken om te zorgen. Vrouwen blijken meer  hun betaalde baan
op te geven dan mannen, vandaar dat de genderverhouding bij de intensieve
mantelzorgers die voltijds werken, omgekeerd is: 42% vrouwen en 58%
mannen. Dit is in beide enquêtes het geval. Bovendien is het verrassend dat
degenen die een betaalde baan kunnen blijven behouden minder belasting
ervaren dan de anderen, en dit bij gelijke intensiteit van zorg. Tenslotte is
het betekenisvol dat 8 op 10 intensieve mantelzorgers die bereid zijn om
zorgtaken op te nemen voor een niet-inwonend familielid, als voorwaarde
stellen dat de ‘mantelzorg ingepast moet kunnen worden in de werksituatie’.
Deze onderzoeksgegevens ontvouwen een nieuw perspectief op de thema-
tiek van de combinatie zorg en betaalde arbeid.

Vooreerst is er nood aan een verruiming van deze thematiek voor de jongere
werknemers, zowel mannen als vrouwen. Op dit ogenblik wordt de combi-
natie zorg en betaalde arbeid bijna uitsluitend gedefinieerd in relatie tot de
nood aan (reguliere) kinderopvang. Werknemers, zowel mannen als vrou-
wen, zijn vaak ook vader of moeder; de kwaliteit van het werk hangt voor
hen mede af van de mate waarin de werkgever daarmee rekening houdt. Het
onderzoek “Zorg in Vlaanderen” leert echter dat het kind of een ander ge-
zinslid ook zorgbehoevend kan zijn omwille van ziekte of handicap (of ou-
derdom). Vier procent van de Vlamingen van 25 tot en met 39 jaar verleent
zorg aan een zorgbehoevend gezinslid.

Wanneer de zorgbehoevende een kind is, is het niet zeker of de standaard-
maatregelen van kinderopvang deze ouders voldoende ruimte bieden om een
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beroepsloopbaan uit te bouwen. De combinatie van betaald werk en de
mantelzorg voor de partner of een ander familielid (bijv. (schoon)ouders) is
tot hiertoe nog minder gethematiseerd. Met betrekking tot de eindeloop-
baanproblematiek verdient de combinatie zorg - betaalde arbeid eveneens
bijzondere aandacht. Tot één op vier van de vrouwelijke en tot één op vijf
van de mannelijke respondenten van 50 jaar en ouder zijn ‘intensieve man-
telzorgers’. Zeker voor deze groep zijn specifieke maatregelen om de ein-
deloopbaan te verzoenen met de zorgopdracht belangrijk.

12.3.2. De spanning tussen betaalde arbeid en mantelzorg is een eminent
politiek thema

In de geschiedenis van de zorg voor kinderen zien we hoe gaandeweg het
fenomeen van de voltijdse huismoeder verdwijnt. In de plaats komt een ge-
varieerd systeem van kinderopvang, van de grootouders tot de beroepsmati-
ge kinderopvang. Zorg voor het gezonde kind wordt voor een steeds groter
deel vervangen door beroepsmatige zorg. Er zijn schaalvoordelen en voor-
delen van hogere sociale controle, onder andere op kwaliteit. Waar in het
kostwinnersgezin het gezin zelf de kost van het kinderen opvoeden droeg
(het gederfde loon van de vrouw, in zekere mate gecompenseerd door het
kindergeld, het huwelijksquotiënt en de afgeleide rechten), wordt in het
tweeverdienergezin de kost van het opvoeden van kinderen gespreid over
het gezin en de overheid, dit wil zeggen over de hele samenleving. Zowel de
overheid als de jonge ouders zelf kiezen steeds meer vrijwillig of uit nood-
zaak voor het inschakelen van beroepsmatige zorg. In de feiten ontstaat een
palet aan mogelijkheden, waarbij voor elk combinatie-instrument de vraag
steeds hoger ligt dan het aanbod.

De vraag is of ook de mantelzorg voor zorgbehoevende personen eenzelfde
historisch pad is ingeslagen. Een verhoging in de toewijzing van de profes-
sionele thuiszorg, een verdere uitbouw van dagopvang, de mogelijkheid van
het opnemen van zorgkrediet, laten in principe toe dat de mantelzorger in
zijn beroep op termijn voluit kan blijven gaan. Onderzoek leert dat onder-
steuning van de mantelzorger, meer in het bijzonder het bijstaan door be-
roepskrachten in een aantal taken, de mantelzorg niet verdringt maar juist
een langere adem geeft. Maar er zijn grote verschillen met de kinderopvang.
De periode van opvang is onvoorspelbaar en bovendien zijn de vooruit-
zichten voor verbetering in vele gevallen ongunstig. De samenleving in het
algemeen en de overheid in het bijzonder moeten zich derhalve buigen over
de vraag of in de plannen tot grotere activering van de 50- tot 65-jarige
Vlamingen geen rekening moet gehouden worden met het feit dat 25% van
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de Vlamingen in deze leeftijdsgroep intensief mantelzorg verleent. Indien
deze intensieve mantelzorgers opnieuw aan het werk moeten of aan het
werk moeten blijven, dan zal de vraag naar beroepsmatige zorg voor de
zorgbehoevende beslist stijgen. Er moet hier een evenwicht worden gevon-
den tussen de opbrengst van langere tewerkstelling en de kost van meer be-
roepsmatige zorg voor zorgbehoevende personen. In deze balans moet ook
rekening gehouden worden met de subjectieve bonus van de combinatie: uit
het onderzoek blijkt immers dat combineren niet met méér maar met minder
gevoelens van subjectieve belasting samenhangt.

12.4. Het opleidingsniveau is een belangrijke voorspeller voor de
intensiteit van de zorg en voor de externe ondersteuning

12.4.1. Het opleidingsniveau maakt verschil

Of een respondent al dan niet mantelzorgtaken opneemt is niet gebonden
aan zijn opleidingsniveau. Toch valt op dat de lager opgeleide  respondenten
verhoudingsgewijs meer intensieve zorg opnemen. Zo vinden we onder de
25- tot 64-jarige Vlamingen significant minder intensieve mantelzorgers
terug bij de universitair afgestudeerden (11%) dan bij de personen met ten
hoogste een diploma lager middelbaar onderwijs (21%). De groep intensie-
ve mantelzorgers is verhoudingsgewijs lager opgeleid dan de totale bevol-
king. We merken bovendien op dat de geregistreerde mantelzorgers bedui-
dend lager opgeleid zijn in vergelijking met de totale bevolking. Naast een
grotere aanwezigheid van de laagopgeleiden in de groep van de intensieve
mantelzorgers merken we ook op dat deze laagopgeleide mantelzorgers va-
ker vrouwen zijn, vaker werkloos, minder omringd zijn door andere zorg-
verleners en meer dan de anderen belasting ervaren. We veronderstellen dat
het opnemen van mantelzorg voor deze groep niet het gevolg is van een
bewuste keuze tussen verschillende mogelijkheden maar veeleer het gevolg
van een gebrek aan andere mogelijkheden. Wellicht is de groep lager opge-
leiden ook minder goed geïnformeerd: op de vraag hoe mantelzorg het best
gestimuleerd kan worden antwoorden zij opvallend vaker ‘meer informatie
geven’.

12.4.2. Rekening houden met sociale achtergrond

Deze samenhang tussen opleidingsniveau en de intensiteit van de mantel-
zorg bij de geregistreerde mantelzorgers is zeer belangrijk voor het zorgbe-
leid. In de eerste plaats is het ‘mattheüs-effect’, in tegenstelling tot bij vele
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andere sociale instrumenten, bij de Vlaamse zorgverzekering niet aanwezig.
Integendeel, verhoudingsgewijs worden zwakkere maatschappelijke groe-
pen meer ondersteund. Een eerste bewijs hiervoor is het lagere opleidings-
niveau van de groep geregistreerde mantelzorgers in vergelijking met de
burgers. We nemen immers aan dat het bereikte opleidingsniveau van de
mantelzorger overeenstemt met dat van de zorgbehoevende. Binnen de
groep geregistreerde mantelzorgers zien we bovendien dat lager geschool-
den en personen zonder betaald werk vaker een financiële tegemoetkoming
ontvangen van de overheid. Intensieve mantelzorgers ontvangen meer dan
twee keer zo vaak een tegemoetkoming dan minder intensieve. Het feit dat
de tegemoetkoming toekomt aan het huishouden van de zorgbehoevende en
daarmee ook impliciet aan de gezinsleden (waaronder de mantelzorger)
speelt hier waarschijnlijk een rol.

In de tweede plaats heeft het relatief lage opleidingsniveau gevolgen voor de
organisatie van de thuiszorg en voor de mobilisatie en deskundigheidsbe-
vordering van de mantelzorgers. Daar moet worden rekening gehouden met
het relatief lage niveau, anders is er een risico dat deze groep mantelzorgers
in de feiten geen gebruik maakt van de gepaste dienstverlening ter onder-
steuning van de mantelzorg.

12.5. Zorg omvat huishoudelijke, sociaal-emotionele en persoonsver-
zorgende taken

12.5.1. Mantelzorg is divers

We registreren enerzijds een hoge feitelijke zorgcapaciteit en anderzijds een
zeer grote bereidheid om zorg op te nemen, wanneer het probleem zich zou
stellen. Toch geven de respondenten aan dat ze enige reserve hebben ten
aanzien van de persoonsverzorgende en sommige huishoudelijke taken. Een
ruime helft van de ondervraagde vrouwen en mannen uit de enquête onder
de burgers die bereid zijn om sommige zorgtaken op te nemen stelt dat ze
een niet-inwonend familielid niet wensen te helpen bij toiletbezoek en ver-
versen van incontinentiemateriaal of bij het zich wassen. Daarbij komt dat
als er intensieve zorg wordt verleend aan iemand van buiten het huishouden,
het in 8 op de 10 gevallen om een ouder of schoonouder gaat. Het is vooral
in de context van de vergrijzing dat deze onderzoeksgegevens relevant zijn.
Er zijn met name onmiskenbare grenzen aan de zorgcapaciteit die zich situe-
ren op het vlak van de aard van de taken.



226

In de feiten omvat de intensieve mantelzorg zeer vaak het opnemen van ta-
ken uit de drie categorieën zorgtaken (72% bij de intensieve mantelzorgers
uit de enquête onder de burgers en 90% bij de intensieve geregistreerde
mantelzorgers). Mantelzorgers die deze persoonsverzorgende taken wél op-
nemen, maar toch van mening zijn dat dit niet echt hun rol zou mogen zijn,
komen in een spanningsveld terecht. Zeker wanneer deze situatie langer
duurt. Het is echter ook mogelijk dat de weerstand tegen deze taken afneemt
naarmate men er meer ervaring mee heeft. Het resultaat dat de 25- tot 64-
jarige Vlamingen die intensief mantelzorg verlenen vaker bereid zijn alle
zorgtaken op te nemen in vergelijking met minder intensieve en niet-
mantelzorgers, kan het gevolg zijn van een selectie-effect maar ook van een
aanpassing van de attituden.

12.5.2. Oog voor taakverdeling

Zeker in de context van de intergenerationele verhoudingen is het belangrijk
om prioriteiten te stellen. Onze samenleving heeft ervoor gekozen om zorg-
behoevende ouderen zolang als mogelijk thuis te verzorgen en om aldus het
rusthuis als het ware te reserveren voor zeer zwaar zorgbehoevende oudere
personen. Wanneer de zorgbehoefte toeneemt, moet rekening worden ge-
houden met de reserves van de mantelzorger voor persoonsverzorging, de
wens van de zorgbehoevende voor beroepsmatige hulp op dit vlak, al dan
niet gepaard met de schrik om té afhankelijk te worden van de mantelzorger.
Bovendien is de persoonsverzorging niet de categorie zorgtaken waarvoor
vrijwilligers in eerste instantie ingeschakeld mogen/kunnen (cfr toiletbe-
zoek) worden. Indien er prioriteiten moeten worden gelegd bij de organisa-
tie van de beroepsmatige hulp, dan ligt het voor de hand dat deze categorie
in de eerste plaats verder wordt geprofessionaliseerd.

12.6. Mantelzorg vereist het mobiliseren van een netwerk dat een
langere periode van thuiszorg mogelijk maakt

12.6.1. De mantelzorger is meestal ingebed in een netwerk

Niet minder dan 27% van de intensieve geregistreerde mantelzorgers draagt
langer dan 10 jaar zorg. Het betreft dan hoofdzakelijk zorg gegeven aan een
huisgenoot. Deze lange duur, gecombineerd met de intensiteit van de zorg,
heeft onder meer tot gevolg dat deze groep van langdurige mantelzorgers in
mindere mate beroepsactief is. We zien in de aanduiding van de beweegre-
denen van hun zorg wat er in de balans ligt: ze geven deze zorg opdat de
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zorgbehoevende niet opgenomen moet worden in een instelling of, en dat
komt op hetzelfde neer, omdat de zorgbehoevende thuis wil blijven. Ruim 8
op 10 mantelzorgers staan er niet alleen voor. Meestal (73%) is er een be-
roepskracht in het zorgnetwerk, vaak (48%) een andere mantelzorger en
minder vaak (14%) een vrijwilliger. Opvallend is dat de hoger  opgeleide
mantelzorgers meer en beter omringd zijn dan de anderen.

12.6.2. Pro-actief opzoeken van geïsoleerde mantelzorgers

De thuiszorg, zeker in gevallen waar de zorgbehoevende veel hulp nodig
heeft, is een zaak van samenwerking tussen verschillende actoren. Het zorg-
beleid onderkent deze realiteit en heeft verschillende instrumenten ontwik-
keld om deze samenwerking te bevorderen. Toch staat nog 18% van de ge-
registreerde mantelzorgers er alleen voor. Het aandeel van de geïsoleerde
intensieve mantelzorgers is hoger (20%) dan dat van geïsoleerde minder
intensieve mantelzorgers (11%). Er blijkt dus nog een lacune te zijn; een
pro-actief beleid waarin het geven van voldoende en duidelijke informatie
centraal staat, zou zeker een stap in de goede richting zijn om deze lacune
aan te vullen. Ook de inbreng van vrijwilligers in de thuiszorg is beslist nog
te gering.

12.7. De ambiguïteit van de mantelzorg

12.7.1. De mantelzorg heeft twee gezichten

Mantelzorg is een aangelegenheid waar een dominant discours steevast
wordt doorkruist door een tegengesteld verhaal. Dit werd in dit onderzoek
duidelijk op twee vlakken. Vooreerst wordt, althans in eerste instantie,
mantelzorg sterk positief ingekleurd door een meerderheid van de betrokke-
nen. Maar deze positieve inkleuring verhindert niet dat dezelfde responden-
ten ook de belastende kanten van de zorg duidelijk onder ogen zien. Mantel-
zorgsituaties kunnen derhalve niet anders worden gezien dan als een combi-
natie van zowel aspecten van draagkracht als van draaglast. Eenzelfde am-
biguïteit treffen we aan als het gaat over de nood aan een financiële belo-
ning van de mantelzorg. Een meerderheid  van de Vlamingen tussen 25 en
64 jaar verwacht één of andere financiële tegemoetkoming voor de mantel-
zorger. De betaling van de mantelzorg ziet men echter vooral als een taak
van de overheid; slechts 1 op 5 burgers verwacht een financiële bijdrage van
de zorgbehoevende. Treffend is dat de betaling door de overheid vooral
wordt aangestipt door de intensieve mantelzorgers, en dit in beide enquêtes.
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De financiële beloning van mantelzorgers wordt daarnaast zowel door bur-
gers als door geregistreerde mantelzorgers als meest efficiënte maatregel
beschouwd voor het bevorderen van mantelzorg, vóór het promoten van
tijdskrediet en professionele ondersteuning.

12.7.2. Verscheidenheid in de draagkracht/draaglast - balans

Er is in de bevolking een uitdrukkelijk positief draagvlak voor het opnemen
van mantelzorg. Deze positieve houding zorgt ervoor dat vele belastende
aspecten desondanks worden gedragen. Het komt er dus op aan om de maat-
schappelijke waardering voor het opnemen van mantelzorg duidelijk te
uiten. De vraag naar een financiële waardering wordt toegespeeld naar de
overheid en niet naar de zorgbehoevende. Het vergoeden van de mantelzor-
ger door de zorgbehoevende gebeurt in realiteit weinig: slechts 12% van de
geregistreerde mantelzorgers ontvangt een financiële bijdrage van de per-
soon voor wie hij zorgt. Waar de premie uit de zorgverzekering de financi-
ele positie van de zorgbehoevende versterkt, is er bijkomend nood aan in-
strumenten om de mantelzorger expliciet financieel te belonen. Dit element
verhoogt de urgentie om het vraagstuk van de (mate van) beloning van
mantelzorg ten gronde aan te pakken. Dit onderzoek leert dat daarbij de
slechte inkomenspositie van de mantelzorger mee in overweging moet wor-
den genomen. Waar een geringe financiële beloning voor een mantelzorger
met een goed inkomen een louter symbolische betekenis kan hebben, kan
deze bijdrage het verschil maken tussen leven onder of (net) boven de be-
staansonzekerheidgrens bij mantelzorgers met een laag inkomen. Hoewel de
kloof tussen het aandeel dat een financiële tegemoetkoming verwacht van
de overheid (hoog) en het aandeel dat een beloning ontvangt (lager) het
grootst is bij de hoger opgeleiden en de voltijds werkenden is het waar-
schijnlijk meer prioritair om de incongruentie weg te werken bij de mantel-
zorgers met een minder goede positie.

12.8. Vooruitberekeningen van de zorgcapaciteit

12.8.1. Kijken naar de toekomst

Het werkdocument biedt een ruwe vooruitberekening van de zorgcapaciteit
in de komende decennia. Daartoe werden de geslachts- en leeftijdsspecifie-
ke cijfers toegepast op de vooruitberekeningen van de bevolking in Vlaan-
deren. Het algemene beeld toont een stijging van het aantal mantelzorgers
tot 2010, met daarna een stelselmatige daling tot 2020. Puur op grond van
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het demografische effect zien we de geschatte mantelzorgers op midden-
leeftijd (55-64 jaar) in aantallen toenemen tot 2020. In principe is er althans
in deze groep een stijging te verwachten van het aanbod aan mantelzorg. We
noemen deze schatting ‘ruw’ omdat geen rekening wordt gehouden met het
effect van de verhoogde opleiding en van de druk om tewerkgesteld te blij-
ven. Evenmin wordt rekening gehouden met het effect van de grotere ge-
zinsinstabiliteit en van het hoger keuzegehalte van de relaties tussen de ge-
neraties. Dit laatste uit zich bijvoorbeeld in het feit dat het ‘moreel plichts-
gevoel’ minder meetelt dan ‘vriendschap/liefde’. Het prognostisch werk in
deze staat nog in de kinderschoenen; verfijningen van de berekening van de
ratio’s zijn beslist noodzakelijk.

12.8.2. Zorgen voor een betere voorspellingsbasis

In dit licht pleiten we ervoor dat de bevolkingsvooruitzichten niet uitslui-
tend beperkt worden tot de verdeling naar leeftijd en geslacht, maar dat ook
andere factoren mee worden opgenomen, zoals prognoses van de verdeling
over opleidingsniveau en van de verdeling over huishoudelijke situaties.

12.9. Beleidsaanbevelingen

De postenquêtes die we in dit werkdocument hebben voorgesteld bieden
onmiskenbaar een schat aan nieuwe informatie over de mantelzorg in
Vlaanderen. Een eerste, rudimentaire analyse leidt reeds tot bedenkingen en
suggesties die het overwegen waard zijn. Meer gesofisticeerde analyses en
meer diepgravende analyses staan nu op stapel.

Verschillende beleidsaanbevelingen, gericht naar de overheden, naar organi-
satoren van beroepsmatige zorg en naar verenigingen die mantelzorgers
ondersteunen, zijn reeds verweven in de voorgaande hoofdstukken. We
willen het document afronden met drie aanbevelingen:
1. Organiseer om de 5 jaar een meting van de zorgcapaciteit. Verruim de

doelgroep met ouderen en jongeren. Gebruik zo veel als mogelijk het-
zelfde instrumentarium om de trend te kunnen vaststellen. Peil naar de
aanwezigheid van een zorgbehoevende in de directe sociale omgeving.
Onderzoek de mogelijkheid om te werken met een deels roterend panel.

2. Verruim de discussie rond ‘combinatie betaalde arbeid en zorg’ syste-
matisch met de zorg voor zorgbehoevende huisgenoten, familieleden,
vrienden en buren. Onderzoek ten gronde de breed maatschappelijke
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impact van de vervanging van informeel uitgeoefende zorgtaken door
beroepsmatige zorg.

3. Onderzoek verder de klaarblijkelijke huiver voor het opnemen van li-
chaamsverzorgende taken en ga na of er middelen zijn om de weerstand
tegenover deze taken te verminderen.
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