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Inleiding en probleemstelling
Het ouderenbeleid in Nederland is er op gericht om ouderen zo lang mogelijk in de eigen
omgeving te laten verblijven. Naast institutionele hulp zoals gezinsverzorging en
wijkverpleging is ook aan de vrijwilliger en de mantelzorger binnen deze beleidsdoelstelling een rol toegekend. Het gaat hierbij om praktische hulp en emotionele ondersteuning.
De mantelzorg neemt ook in financieel opzicht een belangrijke plaats in bij de zorgverlening. De financiële bijdrage van mantelzorgers aan de samenleving omvat enkele
tientallen miljarden guldens (Kwekkeboom, 1990). Uit een onderzoek in 1995 blijkt dat de
bereidheid bij Nederlandse gezinnen nog steeds groot is om zorg te geven aan ouders,
broers of zussen (Van der Avort et al., 1996).Maar liefst 94 procent van die onderzoekspopulatie was bereid om vier uur per week zorg te verlenen bij ziekte van naaste
familieleden. Ook wijst een meerderheid van deze populatie (61 procent) er op dat het
gewenst is dat de overheid (de samenleving) deze hulpverleners een financiële ondersteuning geeft. Van betekenis is eveneens dat een meerderheid van deze populatie gezinnen
(58 procent) mantelzorg niet ziet als een vervanging van professionele hulp, maar als een
aanvulling daarop. Deze gegevens duiden er op dat het overheidsbeleid om mantelzorgers te betrekken bij de zorg voor ouderen niet op drijfzand berust. Wel kan de
kanttekening gemaakt worden dat het overheidsbeleid ten aanzien van mantelzorg zeker
niet optimaal geregeld is. Het calamiteitenverlof kent nog geen wettelijke regeling.
Nederland heeft in tegenstelling tot Duitsland, Engeland, Noorwegen en Zweden geen
betalingsregeling voor mantelzorgers (Bergman, 1992). Daarbij komt dat in de nabije
toekomst een groeiende vraag zal ontstaan - door de dubbele vergrijzing, maar ook door
de reconstructie van de verzorgingsstaat - naar materiële en immateriële ondersteuning
door leden van informele netwerken. Waarbij we opmerken dat mantelzorg en vrijwilligerswerk niet in de plaats kunnen en mogen komen van de murale zorgverlening
(Knipscheer, 1992). Bovendien kunnen er knelpunten ontstaan bij de rekrutering van
mantelzorgers. Gewezen kan worden op de kleinere gezinnen, op de gewijzigde maatschappelijke positie van (gehuwde) vrouwen door hun grotere arbeidsmarktparticipatie
en ook op de toegenomen geografische mobiliteit. ~n'hetalgemeen zijn mantelzorgers
familieleden, maar ook vrienden, buren en kennissen kunnen tot de leden van het
1
informele netwerk worden gerekend. De betekenis van de aanwezigheid van mantelzorgers is voor het welbevinden van degene die verzorging krijgt groot (Dykstra, 1990;
Knipscheer, 1984; Kwekkeboom, 1990). Mantelzorg, ook binnen verzorgingstehuizen&an
als volgt worden getypeerd: de zorg wordt niet gegeven vanuit een hulpverlene~).&~r.r- ,
beroep, de zorg wordt verleend door een of meer leden uit de directe omge
zorgontvanger en er is geen organisatievorm aanwezig (Bergman, 1992).
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mantelzorg krijgen kunnen op anderen rekenen, zij zijn niet geisoleerd, er is belangstel
h g voor hen (Tronto, 1993).
Het verschijnsel mantelzorg bij ouderen die zelfstandig in de wijk wonen is uitvoerig
onderzocht (Associatie, 1993; Duijnstee, 1992; Finch & Mason, 1993; Luijkx &z Versloot,
1994; SCP, 1994; Tjadens & Woldringh, 1989; Kwekkeboom, 1990; Van Daal, 1990; Felli
et al., 1991).Aan mantelzorg die binnen verzorgingstehuizen wordt gegeven is weinig
aandacht besteed. Deze geringe aandacht, ook van beleidcvoerders, kan wellicht worden
verklaard uit de heersende opvatting dat in verzorgingstehuizen de verzorging door
professionals, eventueel aangevuld met vrijwilligers, gegarandeerd is. Een opvatting d
overigens lang niet altijd strookt met de alledaagse realiteit.
In deze bijdrage wordt een 'bijzondere' vorm van mantelzorg aan de orde gesteld,
namelijk de mantelzorg die in verzorgingstehuizen aan ouderen wordt gegeven door
leden van hun primaire sociale netwerk. Het onderzoek richt zich op de mantelzorgers
de mantelzorg binnen verzorgingstehuizen (Hoogeland & De Vries, 1996, ' ). Het onderzoek is descriptief van aard. De belangrijkste doelstelling is om de aard en de betekenis
van de mantelzorg in de verzorgingstehuizen te beschrijven. Daarnaast worden de
mantelzorgers vergeleken naar een aantal sociaal-demografischekenmerken (geslacht,
leeftijd, verwantschap, opleiding, werk en gezin) met de mantelzorgers die in de wijk
activiteiten verrichten. Het doel van deze vergelijking is om te bezien of de mantelzorgers
in de verzorgingstehuizen tot dezelfde categorie zorgaanbieders behoren als de mantelzorgers in de wijk..
De probleemstelling van ons onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Deze onderdelen
luiden als volgt:
*
in hoeverre kunnen de mantelzorgers in de verzorgingstehuizen via sociaaldemografische kenmerken worden beschreven;
*
in hoeverre zijn er verschillen aanwezig tussen de mantelzorgers in de verzorgingstehuizen en mantelzorgers in de wijk;
en wat is de aard en de betekenis van deze mantelzorg in de verzorgingstehuizen.
1n de volgende paragraaf wordt de opzet van het onderzoek beschreven. In de derde
paragraaf
worden de mantelzorgers h de verzorgingstehuizen vergeleken met de
.
mantelzorgers in de wijk. In de vierde paragraaf wordt ingegaan op de aard en de
betekenis van de mantelzorg in verzorgingstehuizen.Hierin komen eveneens de motieven
van mantelzorgers aan de orde en de mantelzorg voor en na de opname in het tehuis. In
het laatste gedeelte van deze paragraaf wordt de betekenis van mantelzorg voor de
zorgontvangers behandeld. In de slotparagraaf worden conclusies getrokken en enkele
beleidsaanbevelingen gedaan met betrekking tot de mantelzorg in verzorgingstehuizen.
-

-

De opzet van het onderzoek

In het onderzoek zijn zowel ouderen in verzorgingstehuizen als mantelzorgers ondervraagd. Allereerst zijn zes verzorgingstehuizen geselecteerd op variatie in grootte van de
beddendapaciteit. De capaciteit varieert van 30 tot 198 bedden. Ook is gekozen voor een
spreiding naar signatuur. Drie verzorgingstehuizenhebben een algemene signatuur, de
overige drie hebben respectievelijk een humanistische, rooms-katholieke en proteitant\
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risterijke achtergrond. Daarnaast is geselecteerd op een geografische spreiding, vier zijn
evestigd in een stedelijke omgeving (Wageningen, Zutphen, Amersfoort en Deventer)
twee in plattelandsgebieden (Limmen en Akersloot). Vervolgens zijn in zes
stehuizen via een gestructureerde vragenlijst, mondelinge interviews gehouden
wen van 70 jaar en ouder. Deze interviews zijn zonder problemen verlopen. In
oek zijn geen mannen ondervraagd. De belangrijkste reden hiervoor is dat 80
procent van de populatie in verzorgingstehuizen uit vrouwen bestaat (CBS, 1995) en dat
daardoor de populatie mannen, gelet op de grootte van de steekproef, te klein zou zijn
geworden. De respondenten zijn met hulp van het verplegend personeel van het verzorgingstehuis geselecteerd. Alleen de ouderen die mentaal en fysiek in staat waren om
geinterviewd te worden, zijn bij het onderzoek betrokken. In totaal zijn 56 oudere
vrouwen benaderd, hiervan hebben er zes, om zeer uiteenlopende redenen, een interview
geweigerd. Eén respondente viel buiten de doelgroep. De onderzoekspopulatiebestaat
derhalve uit 49 vrouwen. De leeftijdsverdeling is als volgt: 39 procent van de vrouwen
valt in de leeftijdsklasse 70-79 jaar, eveneens 39 procent in de leeftijdsklasse 80-89 jaar en
22 procent van de ondervraagde vrouwen is ouder dan 90 jaar, de oudste respondente is
96 jaar. Vier procent van deze vrouwen is nooit gehuwd geweest, alle andere vrouwen
zijn weduwe. Van de ondervraagde oudere vrouwen is 27 procent kerkelijk actief. Van d
vrouwen in verzorgingstehuizen heeft 65 procent een laag opieidingsniveau (lagere
school, huishoudschool), 14 procent valt in de middencategorie (MULO e.d.) en 12
procent heeft een hoog opleidingsniveau (HBS en hoger). Bijna een kwart van de
vrouwen verblijft langer dan zes jaar in het verzorgingstehuis. Aan de staf van het
verzorgingstehuis is, door middel van een tien-puntsschaal, gevraagd in hoeverre de
respondenten zelfredzaam zijn. 13 respondenten zijn in lichamelijk opzicht sterk
hulpbehoevend, 22 nemen een middenpositie in en 14 respondenten zijn niet hulpbehoevend.
De vragen die aan de oudere vrouwen zijn gesteld, kunnen worden ondergebracht in een
viertal rubrieken. Ten eerste zijn er vragen gesteld naar sociaal-demografischekenmerken
(leeftijd en opleidingsniveau)en naar de omvang van het primaire sociale netwerk. De
tweede serie vragen gaat over activiteiten die door mantelzorgers bij de ouderen worden
gedaan, zoals huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL), algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL) en emotioneel ondersteunde activiteiten. Vervolgens zijn er
vragen gesteld over de aard van de mantelzorg, de activiteiten van de mantelzorgers en
hun mening hierover. In deze rubriek is vooral naar de mate van tevredenheid over de
mantelzorg gekeken. Bij de laatste serie vragen is de sociale betrokkenheid van de oudere
vrouwen bij het dagelijks leven van de mantelzorgers aan de orde gesteld. Het doel van
deze vragen was om de mate van sociaal isolement te bezien.
Aan de 49 geinterviewde vrouwen is na afloop van het interview gevraagd naar het adres
van de in hun ogen belangrijkste mantelzorgers. Zeven respondenten hebbengeen adres
kunnen of wiilen geven. De selectie van de mantelzorgers heeft een subjectief ,karakter,
want de 'belangrijkste mantelzorger' is door ons niet nader omschreven. Ook met de 42 'J,
geselecteerde mantelzorgers zijn, eveneens via een gestructureerde vrageniijst, gesprekken:
gevoerd. Het valt op dat niemand van de mantelzorgers een gesprek heefhgeweigerd. D&
populatie van de mantelzorgers bestaat voor meer dan 80 procent uit mouwen. Van d&& r
mantelzorgers zijn
29 procent van de

I

volgt: 29 procent is 50 jaar of jonger, 40 procent is tussen de 51 en 60 jaar oud, 31 prot
is ouder dan 61 jaar, de oudste mantelzorger is 77 jaar. Bijna 80 procent woont in
dezelfde gemeente als degene die mantelzorg krijgt. In paragraaf drie gaan we nader i
op de sociaal-demografischekenmerken van de mantelzorgers in de verzorgingst
Aan de mantelzorgers zijn naast vragen, over sociaal-demografischekenmerken vi
andere vragenreeksen gesteld. De eerste reeks vragen gaat over de activiteiten va
mantelzorgers, zoals het doen van boodschappen en het praten over problemen.
tweede reeks vragen gaat over de zorgsituatie vóór de opname in het tehuis en
motieven om hulp te verlenen. Vervolgens zijn vragen gesteld over het mantelz
netwerk en over de noodzaak van de mantelzorg binnen de context van het verzorg1
tehuis. De laatste serie vragen gaat over de relatie tussen de professionele verzorgers i
het verzorgingstehuis en de mantelzorgers. Een belangrijk deel van de beantwoording
van deze vragen komt in de vierde paragraaf aan de orde.

l
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Kenmerken van mantelzorgers vergeleken

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de mantelzorgers in verzorgingstehuizen naar een aantal sociaal-demografischekenmerken. Vervolgens worden deze
mantelzorgers vergeleken met mantelzorgers in de wijk naar deze kenmerken. In het
laatste gedeelte van deze paragraaf wordt bezien in hoeverre er overeenkomsten of
verschillen tussen deze categorieën mantelzorgers aanwezig zijn.
De mantelzorgers in verzor$ngstehuizen zijn in de meeste gevallen naaste familieleden
van de zorgontvanger. In 72 procent van de gevallen wordt hulp verleend aan de eigen
moeder of de schoonmoeder en deze hulp wordt in de meeste gevallen door vrouwen
gegeven. Uit ons onderzoek blijkt dat 81 procent van de ondervraagde mantelzorgers
vrouwen zijn. Indien wij het primalire zorgnetwerk bezien naar gezins- en familierelaties
dan blijkt mim de helft van de zorgverleners een dochter (43 procent) of een
schoondochter (10 procent) van de verzorgde te zijn. Van de geïnterviewde mantelzorgers
is 17 procent een zoon en 2 procent een schoonzoon. Dus in bijna driekwart van de
gevallen (72 procent) wordt er door kinderen of schoonkinderen hulp gegeven. Vijf
mantelzorgers (12 procent) zijn andere familieleden (twee zussen, drie andere familieleden). Het primaire sociale netwerk van de mantelzorgers bestaat voor meer dan 80
procent uit een familiaal netwerk. De resterende mantelzorgers (17 procent) zijn vroegere
medewerksters in de huishouding (drie), vriendinnen (drie) en een oude buurvrouw. Dit
niet-familiale netwerk bestaat alleen uit vrouwen. Bijna 70 procent verricht geen betaald
werk meer of heeft nooit betaald werk verricht. De grootste groep mantelzorgers is tussen
de 50 en 60 jaar oud. De meerderheid heeft een lager opleidingsniveau (52 procent), 38
procent kan tot de middencategorie worden gerekend en 7 procent heeft een hoger
n de qntelzorgers is 86 procent getrouwd en 29 procent heeft
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t.+grote aandeel dat alleenstaande vrouwen hebben bij de informele zorgverlening. Tjadens
$$en Woldring (1989) wijzen er op dat mensen jonger dan 65 jaar, in het bijzonder degenen
'..die vallen in de leeftijdscategorie 30 tot 50 jaar, hulp verlenen aan ouders en vrienden en
-dat mensen die ouder zijn dan 65 jaar met name aan vrienden en buren hulp verlenen.
Ook zij constateren dat vooral vrouwen mantelzorg geven. Zij vinden geen samenhang
met de burgerlijke staat en ook niet met het opleidingsniveau. Bij Felling et al. (1991) zien
we dat mannen vooral actief worden bij kortstondige praktisch-instrumentele problemen
en dat vrouwen vaker behulpzaam zijn bij langdurige praktisch-instrumentele en bij
emotionele probleemsituaties. Deze onderzoekers merken daarnaast op dat de verschillen
tussen sociale klassen gering zijn. Zij vestigen er de aandacht op dat de hulp die door
degenen met een hogere opleiding wordt gegeven vooral bij emotionele problemen
plaatsvindt.
In Tabel 1 wordt een aantal kenmerken (leeftijd, geslacht, familierelatie en opleidingsniveau) van de mantelzorgers in de wijk uit de vier genoemde onderzoeken
(Kwekkeboom, 1990; Van Daal, 1990; Tjadens & Woldring, 1989 en Felling et al., 1991)
vergeleken met de kenmerken van de mantelzorgers uit ons onderzoek. Indien er in
belangrijke mate een overeenstemming is tussen de resultaten uit ons onderzoek en de
uitkomsten van een van de andere onderzoeken is dit aangeven door een plus (+). Bij een
verschil is een min (-) als aanduiding gebruikt. Een punt (.) betekent dat er geen duidelijke uitspraak kan worden gedaan.
Indien we de verschillende populaties onderling vergelijken dan blijkt in ieder geval dat
de naaste familie binnen het primaire sociale netwerk van de mantelzorgers de grootste
categorie is. Dit is zowel het geval in de wijk als binnen het verzorgingstehuis. Ook blijkt
dat de mantelzorg vooral intergenerationeel van aard is.
m
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Een vergelijking met de uitkomsten van enkele andere onderzoeken naar sociaaldemografische kenmerken van mantelzorgers.

Leeftijd

Geslacht

Familie

Opleiding

Werk

Gezinssituatie

Onderzoek
Kwekkeboom

+

+

+

+

+

Van Daal

+

+

+

+

+

Tjadens en Woldring

-

+

+

Felling et ai.

+

+

+

Binnen een generatie is de mantelzorg relatief schaars aanwezig (Emancipatieraad, 1993;
Janssen & Woldringh, 1991; Tjadens & Woldringh, 1989). Er worden geen grote
verschillen in uitkomsten over de rol van mantelzorgers naar geslacht geconstateerd. Wel,
vinden wij bij Felhng et al. (1991) dat mannen ook bij veel activiteiten huln geven, m a l ,
deze hulp is meer van tijdelijke aard. Kennelijk is de traditionele rolverdeling tussen , ,
mannen en vrouwen ook bij de mantelzorg nog dominant. Deze traditionele rolverdeli&,
vormt ook een indicatie dat een traditionele levensstijl kennelijk leidt tot meer v ,
zorgaanbieding. Ten aanzien van de leeftijd zien we een verschil optreden met d g
c
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Is vein mantelzorg in verzorgingstehuizen
In elwe paragraaf w o d t ingegaan op de aard en de betekenis van mantelzorg in verzor&kuizen.Na
beschrijving van de aard van de zorgactiviteiten, wordt nader
e aspeeten van de achtergrondsituatie van de mantelzorger en de aard
ka Vervolgens worden de motieven aan de orde gesteld. Daarna
de mantelzorg vóór en na de opname in het verzorgingstehuis. In het
graaf komt de betekenis van de mantelzorg voor de zorgontvanger in de tehuizen aan de orde.
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Indien de zorgactiviteiten van de mantelzorgers in verzorgingstehuizen worden bezien,
dan blijkt dat deze activiteiten zowel praktisch-instrumenteel als emotioneel van aard zijn.
Een overzicht van deze activiteiten en verrichtingen is in Tabel 2 opgenomen.
Uit Tabel 2 blijkt dat vier activiteiten door meer dan 50 procent van de mantelzorgers
regelmatig worden verricht. Deze activiteiten zijn: 'het gezelschap houden' (81 procent),
'het boodschappen doen' (69 procent), 'het wassen en strijken van kleding' (60 procent) en
'het praten over vroeger' (55 procent). Redelijk hoge scores hebben de activiteiten 'helpen
bij het invullen van formulieren/financiële zaken' (45 procent) en 'het meegaan naar arts
of ziekenhuisf(43procent).
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Tabel 2.

Activiteiten van mantelzorgers in verzorgingstehuizen (in procenten).

Activiteit

Af en toe

Regelmatig

Nooit

Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL)
Boodschappen doen
Poetsen en stofzuigen
Wassen en strijken van kleding
Klusjes doen
Helpen bij invullen formulieren/financiële zaken
Helpen bij aanschaf grote spullen
Gaan winkelen

69
2
60
26
45
22
14

19
26
12
24
22
33
31

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

l

l

Hulp bij drinken en eten
Hulp bij W u i t bed stappen
Hulp bij aan- en uitkleden
Hulp bij toiletbezoek
Hulp bij het wassen
Andere vormen van hulp/emotionele hulp
ie

Meegaan naar arts of zlekenliuis
Helpen met het doen van het haar
Een dagje mee uit nemen
Wandelen

43
14

'S

12
72
28
50
33
45
55
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mantelzorgers betrekkelijk w&nig wordt gegeven.
We menen te kunnen eonduderm dat mantelzorg i
van praktisch hulp, vooral gericht is op emotionele
dat deze emotionele ondersteuning ook bij de prakt
ook emotionele aspecten.
of geen naaste familie), de woongemeente en de plaats van vestiging van het verzo
tehuis (wel of niet in dezelfde gemeente), de grootte van de gemeente waar het ver
gingstehuis gevestigd is, de reistijd naar het verzorgingstehuis (langer of korter dan een
uur per week) en het buitenshuis werken van de mantelzorger (baan) dan blijken er niet
onaanzienlijke verschillen tussen verschillende categorieen mantelzorgers op te treden. De
gegevens
hierover zijn in Tabel 3 weergegeven. Activiteiten die geen significante
- .
verschillen hebben opgeleverd zijn buiten beschouwing gelaten. Deze activiteiten zijn: het
wassedstrijken, een dagje mee uitnemen, de hulp bij doen van het haar en het bepraten
van problemen. Uit Tabel 3 blijkt dat er een significante samenhang aanwezig is tussen de
bezo&frequentie (tau B = 0.37), de aanschaf van grote spullen (tau B = 0.27) het meegaan
naar arts of ziekenhuis (tau B = 0.49) en de aard van de verwantschapsrelatie. Deze
activiteiten worden vooral door familieleden gedaan. Binnen het primaire sociale netwerk
spelen ook praktische zaken een rol. Bij de bezoekfrequentie en de bezoekuren enerzijds
en de woongemeente van de mantelzorgers anderzijds zijn ook significante samenhangen
aanwezig, die overigens voor de hand liggen.
Tabel 3.

Enkele aspecten van hulpverlening naar de achtergrondsituatie van de mantelzorger en de
verzorgingstehuizen (Kendall's Tau)*"'

P ,
Famuie

Gemeente

Urbanisatie

031 '
028'

O 45 **

Reistijd

Baan

Achviteit

r
'S

Bezoekfrequentie
Bezoek uren
Klusjes doen
Financiele zaken
Aanschaf spullen
Winkelen
Mee ziekenhuis
Wandelen

O 37 "'

027'

0 32

O 56 'X
0 35 '*
027'
025*

049 "
O 33 '*

030'

* significant p c 0 10, *' significant p c 0.05,
*n De Kendall's Tau B-twts berekent een rangcorrelatie van variabelen op ordinaal niveau, de variabelen in deze
tabel hebben aile een ordinaal karakter De Kendall's Tau-toets is in alie gevalien gemeten via een 2 x 2 tabel,
bijvoorbeeld bezoeiúrequenhe (wemig-veel) x woongemeente (neen-ja), wij merken op dat deze toets ook bij de
kleine aantallen van onze steekproef kan worden gehanteerd (Baarda & De Goede, 1995, p 230), de Tau-waarden
'
bwindenmeh hissen -1 0 en +l 0; n = 42 Bij de urbanisatiegraad is een Kendall's Tau C gebrnikt
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Re bezoektreguentie en het aantal bezoekuren zijn hoger indien de mantelzorger in de
gemeente woont waar ket verzorgingstehuis gevestigd is (tau B = 0.31, respectievelijk
0.28).Dit treedt ook op ten aanzien van de reistijd naar het tehuis en het winkelen (tau B
0.25). &j een geringe reistijd wordt er met de oudere meer gewinkeld. We zien ook dat
er m e e s wordt gewandeld als de reistijd kort is (tau B = 0.30). De grootte van de
gemeente waar het verzorgingstehuis gevestigd is speelt ten aanzien van een aantal
activiteiten ook een r01
In de dorpen zien wij dat 'het klusjes doen' (tau C = 0.56),
de bezoekfrequentie (tau C = 0.45), het wandelen (tau C = 0.33) en de aanschaf van 'grote
spullen' ftau C = 0.27) meer door de mantelzorgers wordt gedaan dan in de steden. Dit is
niet het geval bij het regelen van geldzaken. De financiële zaken worden in de steden
significant meer door mantelzorgers gedaan dan in de kleinere plaatsen (tau B = - 0.35).
Er is ook een significant verband aanwezig tussen het hebben van betaald werk en de
bezoekfrequentie. De bezoekfrequentie is hoger naar mate de omvang van de betaalde
arbeid kleiner is of indien er geen betaalde arbeid wordt verricht (tau B = 0.32). Uit Tabel
3 blijkt dat de verwantschapsrelatiein belangrijke mate bepalend is ten aanzien van de
bezoekfrequentie, het meegaan naar ziekenhuis of arts en de aanschaf van grote spullen.
Ook zien we dat de geografische factor, in dubbel opzicht, een niet onbelangrijke rol
speelt bij de activiteiten en de verrichtingen van de mantelzorgers. Naar mate de afstand
tot het verzorgingstehuis groter is wordt er minder intensief hulp verleend. Van belang is
ook dat in de dorpen bepaalde activiteiten van de mantelzorgers meer plaatsvinden dan
in de steden. Het hebben van een omvangrijke baan buitenshuis beïnvloedt eveneens de
intensiteit van de hulpverlening. Hoe omvangrijker de baan, hoe minder activiteiten er
worden verricht. Met enige voorzichtigheid menen we te kunnen zeggen dat een traditionele levensstijl kennelijk tot een groter zorgaanbod leidt.
De motieven van mantelzorgers

irger en de

In Tabel 4 zijn de motieven van de mantelzorgers in verzorgingstehuizen om hulp en
steun te verlenen weergegeven. Via 13 stellingen is getracht achter de motieven te komen.
Tabel 4.

Motieven van mantehorgers in verzorgingstehuizen om steun te verlenen (in procenten).

Baan
Motieven

ibelen in deze
w 2 tabel,
s ook bij de
Tau-waarden

Mee eens

Ik heb het gevoel dat ik het niet kan maken om mevrouw zo maar daar te laten zitten
Zorgverlening is een roeping die niet iedereen heeft
Ik vind dat het mijn morele plicht is hulp te geven aan mevrouw
Ik help mevrouw omdat zij ook veel voor mij heeft gedaan
Door mevrouw te helpen heb ik beter contact met haar
Pas als ik hulp verleen ben ik een goed medemens
Familieleden, die goed voor een oudere hebben gezorgd, zouden recht hebben op een
groter deel van de erfenis
De zorg vanuit de instelling vind ik niet voldoende voor mevrouw
De zorg vanuit de instelling vindt mevrouw niet voldoende
Alleen omdat mevrouw een slechte gezondheid heeft help ik haar
Ik durf niets te weigeren bij mevrouw en help haar om die reden
Ik help mevrouw omdat anderen dit van mij verwachten
,
Hulp geven aan mevrouw is een afleiding van mijn eigen zorgen
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Ook uit deze gegevens blijkt dat emotionele ondersteuning een belangrijk
het verrichten van activiteiten. De stellingen met betrekking tot de 'morele piicnr en u4
'roeping' wordt door driekwart van de populatie onderschreven en f54procent van de
mantelzorgers onderschrijft de stelling over 'het betere contact'. Maar er is met de
motieven meer aan de hand. Het blijkt dat ook wederkerigheid en sociale controle een --l
spelen. Op wederkerigheid wijst de hoge score met betrekking tot de stelling 'ik help
mevrouw omdat zij ook veel voor mij heeft gedaan' (door 74 procent onderschreven).De
betekenis van sociale controle komt naar voren bij de stelling 'ik heb het gevoel dat ik '-'
niet kan maken om mevrouw zo maar te laten zitten' (door 83 procent onderschreven)
Deze bevindingen komen in hoofdlijnen overeen met gegevens in de literatuur OVI
motieven. Bij Van Daal (1990) zien we dat driekwart van de familiehelpers meldt uat A I
vanzelfsprekend is dit werk te doen. Ook wordt gerefereerd aan noodsituatie, morele
verplichtingen en rolverwachtingen (Bergman, 1992). De emotionele betrokkenheid speelt
ook bij de hulpverlening in de wijk een zeer bepalende rol. Door een minderheid van de
mantelzorgers in de verzorgingstehuizen worden ook minder fraaie motieven onderschreven. De stelling: 'familieleden die goed voor een oudere hebben gezorgd, zouden recht op
een groter deel van de erfenis moeten hebben' wordt door 19 procent van de mantelzorgers onderschreven. Zeven procent onderschrijft de stelling 'ik durf mevrouw niets te
weigeren en help haar om die reden'. Daarnaast zien we dat ook praktische motieven een
rol van betekenis spelen bij,de hulpverlening aan ouderen, zoals het tekortschieten van de
is
gegeven. Dit motief is zowel bij de mantelzorg die door het ~ e r z o r ~ i k s t e h uwordt
zorger als bij de zorgontvanger aanwezig.

Mantelzorg voor en na de opname in het verzorgingstehuzs
Uit ons onderzoek blijkt dat mantklzorg veelal reeds wordt verleend voordat de oudere in
het verzorgingstehuis wordt opgenomen. Dit is bij 62 procent van de mantelzorgers het
geval, 38 procent is hulp en steun gaan verlenen nadat de oudere in het verzorgingstehuis
is opgenomen. Wellicht heeft bij deze mantelzorgers de toenemende afhankelijkheidspositie van de ouderen na opname een rol gespeeld bij het gaan verlenen van
mantelzorg. Ook blijkt dat de vraag naar ondersteuning van familieleden en anderen
soms ook door de instellingen zelf wordt gesteld. Er wordt bijvoorbeeld aan de bezoekers
gevraagd om vaker langs te komen. Acht mantelzorgers zijn hulp gaan verlenen, nadat
dit aan hen is gevraagd. Van belang is dat ook de populatie mantelzorgers wat van
karakter verandert nadat een opname heeft plaatsgevonden. Indien er voor de opname
steun wordt gegeven dan wordt die steun veelal alleen gegeven door dochters en
schoondochters. Het traditionele rolpatroon - wij hebben dit ook geconstateerd bij de
besprekingen van de andere onderzoeken - is bij onze populatie zeer sterk aanwezig bij
de hulpverlening in de wijk. Het zijn de vrouwen die dan hulp geven (Tau B = 0.36;
p < 0.05). Bovendien blijkt er een significant verband aanwezig te zijn tussen het
opleidingsniveau van de mantelzorger en de hulp die vóór de opname wordt geboden.
het opleidingsniveau van de mantelzorger is, des te minder gaf de huidige
er hulp en steun voordat de oudere in het verzorgingstehuis werd opgenomen
(tau B P 0.45; p < 0.05). Na een opname zien we dat mannen, die in onze populatie
. .
ddeld een )oger opleidingsniveau' hebben dan vrouwen, ook hulp zijn gaan verlenen, R praamt van de zonen is dan deze hulp gaan geven.
Het-trerlenen ven mantelzorgis in geestelijk en lichamelijk opzicht lang niet
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toe- of afgenomen ten opzichte van de belasting vóór de opname. Van de mantelzorgers
heeft 43 procent voor of na de opname te maken gehad met een psychische druk. Ruim
een kwart heeft op een of andere wijze een oplossing gevonden, de rest voelt deze druk
nog steeds. Na de opname blijlct dat van degenen die deze belasting ervaren, de dmk bij
18 procent gelijk gebleven is, bij eveneens 18 procent is toegenomen en bij 64 procent is
verminderd. Van de mantelzorgers heeft een kleine 20 procent voor of na de opname een
licharneïijke belasting gekend bij de hulpverlenmg. Bij vijf procent is deze lichamelijke
belasting op een of andere manier verdwenen. Bij 14 procent is deze belasting ook na de
opname nog aanwezig. Van degenen die deze lichamelijke belasting hebben is bij 50
procent de belasting gelijk gebleven, bij 34 procent is de belasting afgenomen en 16
procent zegt dat de lichamelijke belasting is toegenomen. Het valt op dat vooral de naaste
familieleden de psychische dn& noemen en dat de niet-familieleden de lichamelijke
belasting noemen. Wellicht hangt dit enerzijds samen met de relatief hoge leeftijd van
deze mantelzorgers en anderzijds met de grote emotionele betrokkenheid van de naaste
familieleden.
De betekenis van mantelzorg voor de zorgontvanger
Vrijwel iedere verzorgde (92 procent) vindt het prettig dat er hulp en steun door familieleden wordt gegeven. Het valt op dat 45 procent van de ouderen deze hulp Net als een
plicht ziet, 55 procent is deze menin5 wel toegedaan. De ouderen blijken in het algemeen
zeer tevreden te zijn met de mantelzbrg, de contacten zijn intensief en veelvuldig. De
ouderen proberen ook zelf de contacten met de mantelzorgers te blijven onderhouden. Zij
proberen op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de familie (78 procent), zij.
houden de verjaardagen bij (86 procent), zij kennen de namen van hun kleinkinderen (88
procent), zij voeren telefoongesprekken met hun verzorgers (92 procent), zij zijn blij'als er
bezoek komt (98 procent). Toch zijn er bij de mantelzorg in verzorgingstehuizen ook
problemen. Bezien we de verhouding tussen de professionele verzorgers en de mantelzorgers in de verzorgingstehuizen dan blijkt dat ruim 40 procent van de mantelzorgers
nooit met het personeel over de zorgverlening praat, 31 procent weet Net of hun
r,
werkzaamheden door de instelling worden gewaardeerd en 70 procent krijgt geen
c
emotionele steun van het personeel van de instelling. De helft van de mantelzorgers
wordt niet of niet op tijd ingelicht door de instellingen als er veranderingen in de situatie
van de oudere zijn opgetreden. Uit deze opsomming blijkt dat de instellingen het belang.
van de mantelzorg in veel opzichten niet daadwerkelijk onderschrijven. Meer aandacht
voor de activiteiten van de mantelzorgers binnen de instellingen lijkt een oplossi& te i
kunnen bieden, waarbij we wel aantekenen dat de mantelzorgers in het algemeerr
'.
tevreden zijn over de verzorging en de aandacht die de instelling aan de bewoners geft: .
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vanger. Deze vrouwen hebben een lager opleidingsnivem en geen baan Cmeep) buit-huis. In ons onderzoek heeft een derde deel van de zorgaanbieders nog de veran!%m~delijkheid voor thuiswonende kinderen, bij de mantelzorgers in de wijk is ket aantal
thuiswonende kinderen groter. Mede op grond van de72 gegevem menen we te kunnen
concluderen dat vooral degenen met een traditionele levensstijl tot de zorgaanbieders
behoren. We hebben kunnen vaststellen dat het nauwelijk gaat om huIpverlening bij
algemene dagelijkse levensverrichtingen ('ADL) - de ouderen verblijven allen in een
omgeving waar professionele zorgverlening aanwezig is - maar vooral om hulpverleni
die van emotionele aard is en, zij het in mindere mate, om hulp bij huishoud
dagelijkse levensverrichtingen (HDL). Wij hebben ook kunnea zien dat de zo
en de zorgontvangers in belangrijke mate tevreden zijn over de zorgverlening. Daar
zeggen we niet dat de mantelzorgers geen psychische of lichamelijk druk ondervinden.
En ook niet dat in alle gevallen de zorgverlening binnen de verzorgingstehuizen opti
te noemen is. Er is vastgesteld dat de mantelzorgers voor een belangrijk deel ook de
zorgaanbieders waren voordat er een opname in een verzorgingstehuis plaatsvond.
Het belang van mantelzorg in verzorgingstehuizen mag ook in de toekomst niet ondei
schat worden. Het overheidsbeleid om ouderen langer in de wijk te houden,
belangrijke mate succesvol te zijn, maar er zijn knelpunten aanwezig. Wij noemen op
macro-niveau de demografische ontwikkelingen en de omvorming van de verzorgingsstaat. Op micro-niveau wijzen wij op rekruteringsproblemen, die door de krimpende
gezinnen, de gewijzigde maatschappelijke positie van de vrouw en ook door de geografische mobiliteit kunnen ontstaan. Het overheidsbeleid om ouderen langer in de wijk te
laten verblijven betekent niet dat bij een vergrijzende populatie de morbiditeit afneemt.
Het tegendeel is het geval. Juist hierdoor zal de populatie van verzorgingstehuizen tot ver
in de Plste eeuw gestaag toenemen. Dit onderstreept het belang van mantelzorg in
verzorgingstehuizen. Ten aanzien van deze zorg in verzorgingstehuizen zijn er enkele
specifieke problemen aanwezig die aandacht dienen te krijgen. Wij wijzen er op dat het
contact tussen de mantelzorgers en de professionele verzorgers lang niet in alle gevallen
optimaal is. Het verdient derhalve aanbeveling dat er tussen de 'professionals' en de
mantelzorgers meer overleg plaatsvindt. De relatief hoge leeftijd van de zorgaanbieders
lijkt geen beletsel te vormen voor het geven van allerlei vormen van hulp en steun. Toch
wijzen wij op de psychische en lichamelijke klachten die bij een deel van de
mantelzorgers in de verzorgingstehuizen optreden. Meer aandacht voor een vroegtijdige
signalering hiervan kan wellicht een oplossing bieden. De meeste activiteiten worden
door mantelzorgers uitgevoerd die in dezelfde gemeente als de zorgontvangers wonen.
Het is daarom van belang dat er bij het opnamebeleid van ouderen ook rekening
gehouden wordt met de woonplaats van de naaste familieleden. We zien dat mantelzorgers veelal een traditionele levensstijl hebben. Het valt te overwegen om voor deze
'huisvrouwen' een zorgloon in te voeren. Van essentieel belang is dat binnen het ouderenbeleid, veel meer dan nu het geval is, rekening wordt gehouden met de veranderende
maatschappelijke positie van vrouwen. Een betaald zorgverlof en de invoering van een
calamiteitenverlof mag geen utopie zijn in een veranderende verzorgingsstaat. Van
betekenis is eveneens dat mannen de achterblijvers zijn bij de mantelzorg, maar ook dat
bij een direct beroep op hen door de instelling hun zorgverlening toeneemt. Het
overheidsbeleid zal er op gericht moeten zijn om het aandeel van mannen binnen de
mantebo@>teiwecg~oten.
Het blijkt dat een 'eenvoudig' verzoek vanuit het verzorgings\
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comparison between the members of the primary
'own' homes in municipalities or living in
main research question consists of three parts: 1) is it possible to
give a description of the social and demographic charateristics of the members of the
network of the elderly in residential homes, 2) is it possible to give differences
h e caregivers and the members of the primary network of the elderly in
municipalities and 3) what are the activities and the meaning of those activities of this
kind of caregiving to the elderly in residential homes. Between the social and
demographic characteristics of the two types of caregivers significant differences did not
emerge. The main caregivers in municipalities and residential homes are married
I
daughters without paid labour and with a lower educational level. Their activities
consists of at-home activities like drinking coffee and shared activities like shopping, but
also of domestic activities like washing clothes. Most activities give an emotional support
both to the elderly and to the caregivers. It is concluded that the management of the
residential homes pays not enough attention to the irnportance of the caregivers.
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