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O
ngeveer één op de tien  

m
antelzorgers ervaart druk

M
antelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iem

and uit zijn of haar 
directe sociale om

geving. H
et gaat niet alleen om

 zorg, m
aar ook om

 vervoer, 
adm

inistratie of em
otionele steun.

In 2016 geeft
 ongeveer een op de drie N

ederlanders m
antelzorg (4,4 m

iljoen 
m

ensen). Circa 750.000 m
ensen (17%

 van de m
antelzorgers) helpen langdurig 

(langer dan drie m
aanden) en intensief (m

eer dan acht uur per w
eek). 

M
et veel m

antelzorgers gaat het goed. Ze krijgen een fijn gevoel door het helpen. 
O

ngeveer een op de tien ondervindt een hoge belasting (circa 380.000 m
ensen). 

D
it uit zich onder andere in gezondheidsproblem

en, een hoge tijdsdruk, verzuim
 

op het w
erk of achterblijvende studieresultaten. 

D
e verw

achting is dat de druk op de m
antelzorg in de kom

ende jaren zal toene-
m

en en daarm
ee w

aarschijnlijk ook de belasting die hierm
ee gepaard gaat.  

D
it kom

t onder andere doordat er m
eer ouderen zullen zijn die behoeft

e hebben 
aan hulp en er m

inder m
ensen zullen zijn die hen daarbij kunnen helpen, terw

ijl 
ook w

ordt verw
acht dat m

ensen participeren in betaald w
erk of opleiding.

D
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W
elke m

antelzorgers ervaren veel druk?
Intensief helpen is risico voor overbelasting
M

antelzorgers die intensief helpen, hebben een grotere kans om
 overbelast te raken. D

e intensiteit van 
de m

antelzorg hangt sam
en m

et de sociale relatie tussen gever en ontvanger: als de sociale afstand tot 
de hulpbehoevende groter is, neem

t de intensiteit van de m
antelzorg af. Zo helpen m

antelzorgers hun 
partner gem

iddeld bijna 20 uur per w
eek, hun kind veertien uur, ouders vijf uur en vrienden of buren vier 

uur. D
e hulp is vaak langdurig van aard.

Partnerverzorgers zijn kw
etsbaar 

Partnerhelpers kunnen kw
etsbaar zijn. Zij geven vaak intensieve hulp en delen de zorg relatief w

einig  
m

et anderen, ook om
dat de hulpbehoevende dikw

ijls graag door hen w
ordt geholpen. H

et gaat in veel  
gevallen om

 ouderen die m
ogelijk zelf ook gezondheidsbeperkingen hebben.

N
iet kunnen delen van de hulp

Een op de vijf m
antelzorgers kan de hulp niet m

et anderen delen. Verzorgers van een partner of kind 
behoren vaak tot deze ‘alleenhelpers’. Als een hulpbehoevende alleen door deze m

antelzorger geholpen 
w

il w
orden of als er niem

and anders beschikbaar is, w
ordt ook w

el gesproken van een ‘m
antelzorgklem

’. 
Alleenhelpers ervaren een relatief hoge belasting.

M
antelzorgers van personen m

et dem
entie, psychische problem

en of term
inaal 

zieken ondervinden een hoge belasting
M

antelzorgers van m
ensen m

et dem
entie of geheugenproblem

en voelen zich relatief zw
aar belast.  

Zij geven aan dat hun relatie m
et de hulpbehoevende verslechterd is, dat ze w

einig terugkrijgen van de 
persoon die ze hulp geven en dat ze de hulp geen jaar m

eer kunnen volhouden. O
ok m

antelzorgers van 

m
ensen m

et psychische problem
en (zoals depressie, angststoornis of psychoses) of een  

psychosociaal probleem
 (zoals eenzaam

heid of verslaving) voelen zich relatief vaak belast. O
ok hebben 

zij het gevoel er alleen voor te staan: ze zeggen vaak dat er niem
and is die hun m

antelzorg kan over-
nem

en als zij uitvallen. M
antelzorgers die hulp bieden vanw

ege een term
inale ziekte rapporteren  

eveneens een hoge belasting, ondanks dat ze de hulp vaak delen m
et professionals. D

eze kw
etsbare 

groepen m
antelzorgers geven relatief vaak aan kennis of vaardigheden te m

issen.

H
ogere belasting bij vrouw

en 
Vrouw

en ondervinden een hogere belasting dan m
annen. D

it kom
t niet doordat zij m

eer uren helpen. 
W

el helpen zij vaker iem
and buiten hun eigen huishouden. W

ellicht speelt m
ee dat vrouw

en m
inder  

keuzem
ogelijkheden ervaren, om

dat hun om
geving m

eer van hen verw
acht. H

et kan ook zijn dat m
an-

nen op een taakgerichte m
anier helpen en vrouw

en helpen bij taken die gepaard kunnen gaan m
et 

em
otie. Zo bieden m

annen vaker hulp bij adm
inistratie en vervoer en vrouw

en bij bezoeken aan arts, 
persoonlijke verzorging en begeleidende taken – taken die deels m

inder goed in te plannen zijn.

Com
binatie m

antelzorg en andere bezigheden kan ook leiden tot druk
Tw

ee op de drie m
antelzorgers hebben betaald w

erk. H
oew

el w
erkende m

antelzorgers hun taken over 
het algem

een goed te com
bineren vinden, ervaren zij w

el een hogere belasting en grotere tijdsdruk dan 
niet-w

erkenden m
et eenzelfde m

antelzorgtaak; dat geldt zeker voor de intensieve helpers. M
antel-

zorgers m
et een baan (van 12 uur per w

eek of m
eer) w

erken w
ekelijks gem

iddeld 33 uur en besteden  
6 uur aan m

antelzorg; bij intensieve helpers zijn dat respectievelijk 31 en 21 uur. Scholieren en studenten 
die opgroeien m

et een zieke naaste kunnen te m
aken krijgen m

et een slechtere gezondheid, slechtere 
studieprestaties en studie-uitval.
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W
ie kan de druk verlichten?

M
antelzorgers kunnen baat hebben bij ondersteuning. D

eze kan verschillende  
vorm

en aannem
en. 

H
et netw

erk
O

ngeveer tw
ee derde van m

antelzorgers deelt de hulp m
et andere m

antelzorgers. D
it kan  

een belangrijke vorm
 van ondersteuning zijn, m

aar dan m
oet die hulp w

el goed onderling  
kunnen w

orden besproken en afgestem
d. Bij de m

eeste m
antelzorgers lukt dat, m

aar een op  
de drie heeft

 w
el eens een m

eningsverschil m
et andere m

antelzorgers en m
inder dan een op  

tien ervaart afstem
m

ings problem
en m

et andere m
antelzorgers. 

Professionals 
Voldoende (professionele) hulp is een belangrijke vorm

 van ondersteuning van m
antelzorgers.

Bijna de helft
 deelt de zorg (ook) m

et professionele helpers van bijvoorbeeld de thuiszorg.  
In het algem

een zeggen m
antelzorgers de zorg goed m

et die professionals te kunnen bespreken en  
af te kunnen stem

m
en. M

inder positief lijken m
antelzorgers te zijn over de m

ogelijkheid om
 m

ee  
te beslissen over de zorg (bijna de helft

 kan dit niet) en over het gevoel dat zorgprofessionals oog 
voor hen hebben (ruim

 de helft
 heeft

 dit niet). 

M
edew

erkers van de thuiszorg, m
aar ook huisartsen kunnen een signalerende functie hebben en 

m
antelzorgers die te zw

aar belast (dreigen te) w
orden, adviseren (m

eer) hulp te organiseren en  
hen over m

ogelijke ondersteuning inform
eren. 

G
em

eenten
G

em
eenten hebben de taak om

 m
antelzorgers te ondersteunen. H

et kan gaan om
 draaglast ver-

lichtende ondersteuning (respijtzorg en financiële of m
ateriële tegem

oetkom
ingen) en draagkracht 

versterkende ondersteuning (bv. cursus, inform
atie en advies, lotgenotencontact). Vrijw

el alle  
gem

eenten bieden m
antelzorgondersteuning, bijvoorbeeld via m

antelzorgsteunpunten of w
elzijns-

organisaties, m
aar het aantal m

ensen dat hiervan gebruikm
aakt is gering. D

e vindbaarheid van  
het aanbod speelt daarbij een rol. Een kw

art van de m
antelzorgers die geen ondersteuning hebben 

m
aar deze w

el zouden w
illen, kent de w

eg naar ondersteuning niet.

W
erkgevers en school

O
ok de w

erkgever kan een rol spelen in het ondersteunen van m
antelzorgers. Er zijn m

ogelijkheden 
voor zorgverlof en er is een w

et die flexibel w
erken m

ogelijk m
aakt. Van de verlofregelingen w

ordt 
echter w

einig gebruikgem
aakt, en niet iedere w

erksituatie leent zich voor flexibel w
erken. O

ok heeft
 

niet iedere m
antelzorger hieraan behoeft

e. Contact m
et en begrip van leidinggevenden blijkt een  

belangrijke vorm
 van ondersteuning. O

ok jonge m
antelzorgers die onderw

ijs volgen, vinden het be-
spreekbaar m

aken van het them
a en begrip tonen van belang.

D
e visual is gebaseerd op 

M
antelzorgers in het vizier; beleidssignalem

ent m
antelzorg (2019)
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Colofon 
H

et Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartem
entaal, w

etenschappelijk instituut,  
dat – gevraagd en ongevraagd – sociaal-w

etenschappelijk onderzoek verricht. H
et scp rapporteert 

aan de regering, de Eerste en Tw
eede Kam

er, de m
inisteries en m

aatschappelijke en overheids-
organisaties. H

et scp valt form
eel onder de verantw

oordelijkheid van de m
inister van Volks-

gezondheid, W
elzijn en Sport. H

et scp is opgericht bij Koninklijk Besluit op 30 m
aart 1973.  

H
et Koninklijk Besluit is per 1 april 2012 vervangen door de ‘Regeling van de m

inister-president,  
M

inister van Algem
ene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanw

ijzingen voor de Planbureaus.
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