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CDV 
• 
Ill gesprel< 

over 
mantelzorg 

Door drs. M. Jansen 

en ].C. C. Bruggeman 

'Kom vandaag de dag nog maar eens met naastenliefde 

aan. Je wordt gauw uitgelachen hoor!', verwoordt 

Gabriel van den Brink de toestand van de informele 

zorg. Van den Brink is filosoof en stelde recentelijk dat 

de informele zorg in Nederland aan erosie onderhevig 

is. 1 Hij keert zich hiermee tegen de in zijn ogen gerust

stellende rapporten van ondermeer het Sociaal en 

Cultureel Planbureau (SCP). Marijke Mootz2 was project

leider van 'Informele zorg. Een verkenning van huidige 

en toekomstige ontwikkelingen' (1994), een van de rap

porten waartegen Van den Brink zich verzet. Zij is min

der pessimistisch. Eensgezind benadruld<en beide de 

impact van het culturele klimaat op de mantelzorg en 

ageren zij tegen 'het taylorisme in de zorg'. Een gesprek 

over belangeloosheid en eigenbelang en over wat over

heiden bedrijfsleven te doen staat. 
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MOOTZ: Ik dee! de diagnose dat de 

beschikbaarheid van informele zorg onder 

druk staat door ondermeer een stijgende 

arbeidsparticipatie van vrouwen. Ten tijde 

van het SCP-rapport ontstond echter de 

gedachte dat de individualisering zo'n 

grote vorm had aangenomen, dat mensen 

helemaal niets meer voor elkaar over had

den. Dit bleek en blijkt nog steeds onjuist. 

Als de nood aan de man is, staan mensen 

nog altijd voor elkaar klaar. Pas bij een 

werkweek van 55 uur of meer worden con

sequenties voor de informele zorg zicht

baar. 

Betel<enis van sociaal-culturele 

processen 

cov: Is de tegenstelling nu overbrugd? 

VAN DEN BRINK: lk ben inmiddels geneigd 

nog wat pessimistischer te zijn. Demo

grafische en economische ontwikkelingen 

zijn inmiddels goed gedocumenteerd en 

hebben het nodige effect op de beschik

baarheid van informele zorg. Maar de 

effecten van sociaal-culturele processen 

lijken mij belangrijker. Daarvoor heeft de 

overheid nauwelijks aandacht. Tot voor 

enkele decennia bestond naast loyaliteit 

in de eigen vrienden- en familiekring de 

deugd van naastenliefde, zoals die door de 

kerken gepredikt werd. Velen zetten zich 

belangeloos in voor niet-verwanten. Die 

cultuur van naastenliefde is sinds de jaren 

'60 en '70 sterk aan erosie onderhevig. 

Kom vandaag de dag nog maar eens met 

naastenliefde aan; je wordt gauw uitgela

chen hoor! Mensen focussen op hun eigen 

Ieven, op hun carriere en zelfontplooiing. 

Dat is de heersende cultuur vandaag. 

MOOTZ: E .. d d d [ .. r 1s m er aa vee te we1mg aan-

dacht voor de sociaal-culturele determi

nanten van gedrag. Probleem is echter dat 

deze moeilijk te onderzoeken en te bei:n

vloeden zijn. De zorg over de erosie van de 

naastenliefde als gevolg van de secularisa

tie dee! ik, al ben ik minder pessimistisch. 

Waarschuwde het SCP in 1991 nog dat er 

geen groter beroep kon worden gedaan op 

informele zorg omdat deze toen al tegen 

haar grenzen opliep, in 1997 bleek het 

MEVR. DR. M. MOOTZ 

aantal mantelzorgers met 5% gestegen tot 

14%, ondanks de toegenomen arbeidspar

ticipatie van vrouwen. Het totaal aantal 

uren dat een mantelzorger gemiddeld 

hulp verleent, is overigens ongeveer gelijk 

gebleven. Dat het aantal verrichte uren 

mantelzorg niet is teruggelopen, hangt 

waarschijnlijk samen met de verschraling 

van de professionele zorg en de wens van 

steeds meer mensen om zo lang mogelijk 

in de eigen omgeving verzorgd te worden. 

Hoewel het merendeel van de mantelzorg 

in familiekring wordt verleend, bleek ook 

de burenhulp toegenomen te zijn. Verder 

wordt de belangeloze inzet ten behoeve 

van de naaste vooral anders en niet min

der. Kijk maar eens wat er bij bijvoorbeeld 

het Rode Kruis en Humanitas aan vrijwilli

gerswerk wordt verricht. 

101 



-z 
.-; 

"' 
"' < 

N 

0 

" " < 

" > 

" "" " 

102 

Betel<enis door sociaal-culturele 

processen 

cov· 
· In welke zin wordt de belangeloze 

naastenliefde anders? 

VAN DEN llRIN K: Met de zorg voor de 

eigen kinderen is het goed gesteld. 

Immers, je kind, dat ben je zelf. Maar als 

we onze zieke ouders of de zieke buur

man moeten verzorgen, wordt het a! min

der leuk. Naastenliefde was een antwoord 

op de vraag hoe je met deze minder leuke 

dingen moest omgaan, want het gafbete

kenis aan het zorgverlenen. Die betekenis 

is verdwenen. Waarom zou je je buurman 

he! pen? De sociale omgeving erkent en 

respecteert informele zorgtaken steeds 

minder. Als de naastenliefde niet meer 

wordt gedragen en uitgedragen, dan 

wordt het moeilijk haar toch in praktijk te 

brengen. Philipsen (auteur van 'De naaste 

en haar patient' 3
) onderscheidt twee 

modellen van informele zorg: het totaal

model en het geconditioneerde model. In 

het totaalmodel neemt een persoon de 

zorg voor een zieke op zich. Een vorm van 

zelfopoffering, veelal gebracht door een 

kind. In het geconditioneerde model 

nemen verschillende mensen ieder een 

dee! van de totale zorgtaak op zich. Watje 

ziet, is dat de eerste vorm van zorgverle

nen, het offer uit naastenliefde, vervaagt. 

MOOTZ: Steeds vaker leggen partners 

onder ling deze zelfopoffering wei aan de 

dag. Overigens zit er ook een positieve 

kant aan de erosie van de zelfopoffering. 

Zo'n offer lijkt me namelijk niet per 

definitie prettig om te ontvangen. Ik wil 

dan ook aandacht vragen voor het feit dat 

er mensen zijn die onafhankelijk willen 

zijn; mensen die geen 'alsjeblieft, dankje

wel' willen hoeven zeggen en zich geen 

last voor hun kinderen of buren willen 

voelen. Het lijkt me de positieve kant van 

de erosie van het totaalmodel, dat het 

machtsverschil door totale afhankelijk

heid steeds minder voorkomt. We moeten 

daarom ook een goede infrastructuur van 

formele zorg blijven garanderen! 

DR. G.J.M. VAN DEN BRINK 

VAN DEN BRINK: Zorg raakt aan de exis

tentiele zaken van het Ieven. Voor mij per

soonlijk bracht de komst van kinderen 

een fundamentele verandering te weeg. 

Zorg verlenen houdt verband met de 

vraag naar de zin van het bestaan. Het 

gaat om een existentiele ervaring die van 

invloed is op de bereidheid om in bijvoor

beeld de eigen wijk of straat zorgtaken te 

verrichten. In Nederland komen jongeren 

weinig met dit soort existentiele ervarin

gen in aanraking. Het is toch vreemd dat 

vee! mensen tot hun 25e levensjaar voor 

niet vee! anders hebben hoeven zorgen 

dan voor hun konijn. In de opvoeding 

wordt het kind centraal gesteld. School en 

sport zijn sterk gericht op zelfontplooiing. 

Vroeger vroeg men de kinderen vaker iets 

in huis te doen. Dat kinderen vandaag de 
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dag in huis vrijwel niets meer doen, wijst 

op een twijfelachtige pedagogiek Ze krij

gen ten onrechte het idee dat de wereld 

om hen draait. Kinderen moeten leren dat 

er ook anderen zijn. 

MOOTZ: D kl l. d. b ld at opt, a 1s 1t ee van 

opvoeden te eenzijdig. Dat laat onverlet 

dat het goed is dat jongeren al vroeg in 

contact komen met het belang van infor-

mele zorg. De RMO is daarom net als het 

CDA voorstander van maatschappelijke 

stage voor scholieren. 

ons vandaag de dag realiseren dat identi

ficatie met en verantwoordelijkheid in het 

werk voor een hogere arbeidssatisfactie 

zorgen. Dit is van groot be lang voor de 

professionele zorg. 

VAN DEN BRINK: Helemaal mee eens. Het 

taylorisme is in het bedrijfsleven zo lang

zamerhand achterhaald, maar de overheid 

voert het met een vertraging van vijfen

twintig jaar in. Dat houdt verband met 

processen van rationalisering en schaal

vergroting die sinds de tach tiger jaren in 

de zorgsector op gang zijn gekomen. Die 

Wat overheid en bedrijfsleven te doen processen kwamen niet uit de Iucht val-

staat len. Men stond een meer bedrijfsmatige 

werkwijze voor en er werd voor meer 

cov: Hoe beoordeelt u het overheidsbeleid marktwerking in de zorg gepleit. Dat kun 

met betrekking tot de zorg? je ook het CDA aanrekenen, want deze 

omslag is sterk bevorderd door bezuini-

M 0 0 
T z: Het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid besteedde in zijn 

publicaties, die vooral over 'werk, werk, 

werk' gingen vaak onvoldoende aandacht 

aan de betekenis van zorg en zorgtaken. 

Gelukkig is wat dit betreft een kentering 

waarneembaar. In het algemeen is het van 

belang dat de overheid enerzijds goede 

voorwaarden voor informele zorgtaken 

creeert en anderzijds het werken in de 

professionele zorg aantrekkelijk maakt. 

Werken in de thuiszorg bijvoorbeeld is nu 

niet erg motiverend. Er wordt wel eens 

gesproken over 'stopwatch-zorg', waarmee 

wordt aangegeven dat bijna alles is voor

geschreven en er niet van het protocol 

mag worden afgeweken. In haar recente 

advies 'Aansprekend burgerschap' pleit de 

RMO voor betekenisvolle, kleinschalige en 

pluriforme arbeid. Vroeger was werken 

industriele massaproduktie, terwijl we 

gingen op de collectieve sector, waarvoor 

het CDA verantwoordelijkheid droeg. 

Daarnaast moeten we ook kijken naar het 

bedrijfsleven. De overheid zou de condi

ties voor informele zorg beter kunnen 

belnvloeden, wanneer men aan onderne

merszijde meer belangstelling zou hebben 

voor de dilemma's waarvoor werknemers 

staan. Lange tijd hebben werkgevers eigen

lijk geparatiseerd op het gegeven dat vrou

wen thuis voor de kinderen zorgden. Toen 

het vanuit economisch perspectief renda

bel werd, hebben ze meer vrouwen ingezet, 

zonder zich te bekommeren om de vraag 

hoe het met de zorg voor kinderen of met 

de informele zorg verder moest. Deze des

interesse heeft ook een nadelige invloed 

op de beleidsruimte van de overheid. 

Moorz: Marktdenken is in de zorg niet 

zomaar toepasbaar. Anderzijds is onbezon-
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nen geld in de zorg pompen evenmin ver- heid kan bevorderen dat mensen iets voor 

standig. Tot aan de jaren '80 mochten de een ander doen. Gunstig neveneffect zou 

kruisverenigingen die de thuiszorg aanbo- kunnen zijn dat de kosten van de veel 

den, jaarlijks met 4% groeien en in die duurdere professionele zorg omlaag gaan. 

tijd ontstonden dan ook grote thuiszorg-

organisaties. Deze organisaties brachten MOOTZ: Dat laatste vind ik een gevaarlijk 

enorme overhead-kosten met zich mee, motief. Er mag geen sprake zijn van 

waardoor op den duur bezuinigingen dwang. De zorgontvanger moet voorop 

onafWendbaar waren. Deze bezuinigingen staan: in het beleid en in het handelen 

hebben voor heel veel onrust gezorgd. We van de zorgaanbieder. 

moeten er nu voor waken niet weer 

dezelfde fout te maken en ondoordacht 

geld in de zorg te pompen. 

CDV: Welke concrete voorwaarden zou de 

overheid moeten scheppen om mensen in 

staat te stellen langdurige zorgtaken op 

zich te nemen? 

MOOTZ: I' 'l ll d 1< WI voorop ste en at mensen 

in staat moeten zijn eigen keuzes te 

maken. Wil moeder wellangdurig door 

haar enig kind verzorgd worden? Het ada

gium dat professionele zorg aanvullend is, 

zou dus niet in elke situatie moeten gel

den. Het SCP doet momenteel onderzoek 

naar de kosten van verschillende mogelijk

heden om betaald langdurig zorgverlof 

mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld het 

opsparen van verlofdagen, het verzekeren 

tegen een loopbaanonderbreking voor 

zorgtaken en het Persoonsgebonden 

Budget (PGB). Persoonlijk vind ik dat ook 

iemand met een uitkering in staat moet 

blijven om zorgtaken op zich te nemen, 

zonder dat dit financiele consequenties 

heeft. 

VAN DEN BRINK: Ik ZOU er zelfs voor zijn 

mensen die zorgtaken op zich nemen 

financieel tegemoet te komen. De over-

VAN DEN BRINK: De dichotomie van 

dwang en vrijwilligheid wordt door de 

realiteit genuanceerd. Het gaat erom de 

juiste mix tussen dwang en vrijwilligheid 

te creeren. Door bepaald gedrag te stimu

leren wordt een lichte druk uitgeoefend 

die zeer effectief is. 

CDV: We zien de komende decennia de 

druk op de informele zorg toenemen. Is 

een 'sense of urgency' voldoende om de ver

wachte ontwikkelingen het hoofd te kun

nen bieden? Staat de problematiek hoog 

genoeg op de politieke en beleidsagenda? 

MOOTZ:D l .. d h.. l e aatste tiJ verse IJnen er vee 

rapporten over demografische ontwikke

lingen en de gevolgen hiervan voor onder

meer de arbeidsmarkt, de zorg en de col

lectief gefinancierde regelingen. Een voor

beeld is het Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (WRR)-rapport 

'Generatiebewust beleid'. Aandacht en 

adviezen genoeg. Nu mag je daden ver

wachten. In met name de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de thuis

zorg en de discussie over een basispakket 

zijn beleidsbeslissingen dringend noodza

kelijk. Dergelijke beslissingen hebben ook 

gevolgen voor de informele zorg, aange-
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zien in deze beslissingen de hoeveelheid In de top van bepaalde bedrijven neemt de 

formele zorg die ons ter beschikking staat belangstelling voor milieu, spiritualiteit 

wordt vastgesteld. en zorg toe. Dat zijn toch wei hoopvolle 

verschijnselen. 

Een hoopgevende vooruitblik 
Als voorbeeld van die groeiende altrui:sti-

VAN DEN BRINK: Ik zie de markt voor sche trend noemt Mootz de jaarlijkse per-

informele zorg nog wei grater worden. soneelsdag van de reinigingsdienst van de 

Het is opvallend dat naarmate een land gemeente Amsterdam. Hun dagje uit is 

paradijselijker wordt. de gevoeligheid voor vervangen door een dagje vrijwilligers-

klein leed ook toeneemt. We leven hier in 

het Westen steeds langer, maar krijgen 

tegelijkertijd meer angst voor ziekte en 

gebrek. Onze normen verschuiven; we zit

ten op een 'hellend vlak omhoog'. We 

weten ons steeds minder raad met zaken 

als aftakeling of dood. De oude betekenis

sen van die elementen zijn vervaagd. 

Mensen gaan op zoek naar nieuwe beteke

nissen en lopen tegen de grenzen aan van 

wat het ziekenhuis te bieden heeft. Er is 

behoefte aan contact met lotgenoten of 

anderen die betekenis kunnen verlenen, 

zoals bijvoorbeeld de buddy's bij AIDS

patienten. Het tekort aan informele zorg 

zal toenemen, omdat de vraag steeds gra

ter wordt. 

MOOTZ: De discussie over de combinatie 

van arbeid en zorg is een signaal, dat zelf 

zorgverlenen in Nederland als wezenlijk 

wordt ervaren. De behoefte aan part-time 

werk groeit, onder vrouwen en mannen. 

VAN DEN BRINK: D t d t' b b a e genera 1e a y-

boomers weer gei:nteresseerd raakt in zorg 

en zorgtaken is een interessante ontwikke-

werk verrichten, door als toezichthouder 

in de speeltuinen te werken. Het is van 

eminent belang om dat soort sociaal-cul

turele ontwikkelingen te inventariseren 

en analyseren. Dat zijn namelijk aangrij

pingspunten om als overheid gericht 

beleid te voeren, meent Van den Brink. 
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