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OitkIiConderzoekblijkt dat "hulp op maat" nog
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bread-w~nner(the opportunity cost method), one on
the wage level of the craftsman and one on the
averaoe waoe o a ~ to
d the old lob man For a household&nsisdng of 4personst~eest1mated
amounts
are respectively f 21 80.; f 6384,- and f 3100.- a
vear
inthe questlonalrs the households have answered
the followmg questions
1 How much do you tmk you saved by do~ngthe
malntenance jobs yourself?
2 How much would you have been w~lhngto pay
to a craftman In order to let hlm do the job?
3 How much do you thmk the value of your house
rose by the varlous malntenance jobs that you d1d7
The relat~onbetween these amounts and household- and home character~stmare estimated On
the bas~s
of these regressions the respectwe values
that are calculated for some "standard" fam~ly
f 3080,-, f 1210,- and f 4130,- It wdl be clear
that the craftsman should decrease h ~ bs~ l l sby an
enormous amount In order to seduce the households to let hlm do the job
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men, vrijetijdsbesteding en huishoudelijk
werk daarentegen omvangrijk. De huiwenoten van de gehandicapten verlenen het overgrote deel van de hulp, wat niet telden e m
zware belasting voor hen betekent. Slechts
een minderheid beschikt over hulp van de gezinsverzorging of de wijkverpleging. Aanvullende hulp van beroepskrachten, vooral van
de gezinsverzorging, komt als belangrijkste
wens naar voren. Near de mening van de betrokkenen kan het inzetten van thuishulp in
een aanzienlijk aantal gevallen opname i n
een intramurale instelling voorkomen of uitstellen. In de meeste gevallen gaat hetom een
betrekkelijkgeringe hoeveelheid aanvullende
huishoudelijke hulp.
Enkele andere uitkomsten:
Hulpbehoevendheidkomt meer voor i n gezinnen uit de lagere welstandsklassen.
De verzorgende huisgenoten zijn sterk aan
huis geboden en hebben zelfs i'n het geval ze
zietzijn vaak niet de mogelijkheid de zorg
tijdelijk aan anderen over te dragen.
-Bij de~meestegehandicapten en de mensenrdaaraidmtieen. bestaat weerstand tegen
tiet'in60eeeirvan h u l ~vooral
,
van fam~lie,bu-
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