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Nederlandstalige samenvatting  
[Summary in Dutch]

“Eigenlijk gaat alles goed, tot het moment dat er iets mis gaat. 

De routine is helemaal oke.”

Zus, 00411

“Er is geen samenwerking want het is niet nodig.

[hulpbehoevende] heeft de volledige regie in eigen handen. 

En dat is goed, dat moet je hem ook niet ontnemen.”

Verpleegkundige, 10921
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Achtergrond

In de toekomst zullen er steeds meer ouderen zijn die zorg nodig hebben (Glendin-
ning & Kemp, 2006). In relatie tot die zorgvraag moedigt het Nederlands beleid 
van de afgelopen decennia ouderen aan om langer thuis te blijven wonen, hun 
eigen zorg te organiseren en informele hupverleners te mobiliseren (Da Roit, 2012; 
Grootegoed & Van Dijk, 2012; Schenk et al., 2014). Deze beleidsmaatregelen zijn 
een gevolg van de toenemende spanning tussen de genereuze, universalistische 
kenmerken van de Nederlandse welvaartsstaat, waarin iedereen toegang heeft tot 
de gezondheidszorg (OECD, 2009) en de financiële houdbaarheid daarvan (Da 
Roit, 2012).

Informele zorg is zorg die gegeven wordt vanuit een sociale relatie (zoals familie, 
vrienden of buren), of vanuit vrijwilligerswerk. Onderzoek naar de Nederlandse 
bevolking liet zien dat elf procent van de ouderen tussen 65 en 85 informele zorg 
kreeg in 2012 (Swinkels et al., 2015). Bij ouderen boven de 85 was dit bijna 35 
procent in 2008 (Plaisier et al., 2011). De toenemende arbeidsparticipatie van 
vrouwen, het kleiner worden van huishoudens en de toenemende afstand tussen 
familieleden zorgen er echter voor dat er steeds minder informele hupverleners 
beschikbaar zullen zijn. Deze informele zorgverleners zullen daarom wellicht 
de zorg moeten delen tussen meerdere hulpverleners, om de langdurige zorg vol 
te houden en overbelasting te voorkomen. Formele zorg wordt gegeven vanuit 
een betaalde baan en kan zowel privé als publiek betaald zijn. Ten aanzien van 
formeel zorggebruik kreeg twaalf procent van de thuiswonende ouderen tussen 
de 65 en 79 jaar oud publiek betaalde formele zorg in 2011, zoals huishoudelijke 
hulp, persoonlijke verzorging of verpleging. Voor ouderen boven de 80 was dit 
45 procent (Plaisier & de Klerk, 2015). 22 procent van de Nederlandse ouderen 
heeft een zogenaamd ‘gemengd zorgnetwerk’, bestaande uit zowel informele als 
formele zorgverleners (Suanet et al., 2012).

Als gevolg van het feit dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen met een 
grotere hulpvraag, zal gespecialiseerde formele zorg in toenemende mate thuis 
nodig zijn, in aanvulling op informele zorg. De verwachting is dus dat infor-
mele en formele zorg vaker beiden aanwezig zal zijn in een zorgnetwerk (Geerts, 
2010; Wiles, 2003). Inzicht in welke ouderen wat voor type zorg gebruiken, en 
hoe en waarom informele en formele hulpverleners met elkaar verbonden zijn, 
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wordt daardoor relevanter. Binnen het meeste onderzoek naar welke typen zorg 
gebruikt worden, wordt er een onderscheid gemaakt tussen het gebruik van geen 
zorg, formele, informele, of gemengde vormen van zorg (e.g. Bolin et al., 2008; 
Bonsang, 2009; Motel-Klingebiel et al., 2005; Van Houtven & Norton, 2004)v. Dit 
geeft echter geen inzicht in het áántal informele en formele hupverleners, wat als 
gevolg heeft dat de compositie en grootte van het gehele zorgnetwerk onbekend 
blijft. Daarnaast wordt binnen onderzoek naar samenwerking tussen hulpverleners 
vaak slechts één relatie (hierna: dyade) betrokken, zoals die tussen zorgontvanger 
en zorggever of tussen één informele en één formele hulpverlener. Kortom, het 
meeste onderzoek neemt noch het bredere zorgsysteem waarin meerdere indi-
viduen bijdragen aan de zorgverlening in overweging, noch wordt de dynamiek 
van, en verwevenheid tussen de informele en formele zorg in de thuiszorgsetting 
onderzocht (Sims-Gould & Martin-Matthews, 2010). Ook Davey en Szinovacz 
(2008) stellen dat een focus op alleen primaire hulpverleners een misrepresentatie 
geeft van belangrijke karakteristieken van zorgnetwerken. Kennis over de structuur 
van het netwerk kan, in aanvulling op individuele determinanten, bijdragen aan 
verklaringen van individueel gedrag. Daarnaast levert kennis over zorgnetwerken 
informatie op over welke hulpverleners de zorg met wie delen.

Dit proefschrift breidt eerder onderzoek uit door een netwerkperspectief te ne-
men bij het verklaren van zorggebruik van ouderen, waarbij ook het functioneren 
van die zorgnetwerken onderzocht zal worden.

Doel

Om het brede scala aan zorgactiviteiten die hulpverleners kunnen uitvoeren te 
bezien, zal ik naast huishoudelijke hulp, persoonlijke zorg en verpleging, ook 
hulp bij de administratie en begeleiding meenemen als indicatoren voor zorg. 
Ik definieer zorgnetwerken als de verzameling van individuen die hulp verlenen 
vanwege een langdurige zorgvraag of functionele beperkingen van een oudere 
(Keating et al., 2003). Het onderscheid met een steunnetwerk is dat hulpverleners 
in een zorgnetwerk zorg geven aan ouderen die die grotere zorgvraag hebben. Dit 
heeft implicaties voor de compositie en de grootte van het netwerk in vergelijking 
met steunnetwerken, die vaker zijn onderzocht (e.g. Litwin, 1997; Wenger, 1997). 
Ondanks dat emotionele en sociale steun belangrijke vormen van steun zijn, 
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bekijk ik in dit proefschrift specifiek de instrumentele zorgtaken. Het doel van 
het huidige onderzoek is om de variatie in de compositie en het functioneren van 
zorgnetwerken van ouderen te beschrijven en verklaren, specifiek ten aanzien van 
de verbindingen tussen informele en formele zorg.

Zorggebruik, netwerken en verbindingen 

Om te kunnen verklaren waarom ouderen bepaalde typen zorg gebruiken, ze 
bepaalde typen zorgnetwerken hebben en om te verklaren hoe deze netwerken 
functioneren, zal ik verscheidene determinanten in mijn studies betrekken. Deze 
determinanten zijn voor het grootste gedeelte afgeleid van het ‘behavioral model 
of health service use’ model (Andersen & Newman, 2005), wat wordt gebruikt 
in het meeste onderzoek naar de associatie tussen individuele determinanten en 
zorggebruik. Dit model onderscheidt noodzaak (need), geneigdheid (predisposing) 
en factoren die het mogelijk maken om bepaalde vormen van zorg te gebruiken 
(enabling factors):
•	 Noodzaak voor zorg wordt bepaald door zowel de fysieke als mentale gezond-

heid van de zorgontvanger, als door zijn of haar functionele beperkingen.
•	 Geneigdheid, gemeten door demografische kenmerken, attitudes, voorkeuren 

en verwachtingen van ouderen, wijst op de mate waarin mensen zorg willen 
vragen.

•	 De derde factoren gaan over de mogelijkheden die ouderen hebben voor in-
formele en/of formele zorg, zoals de beschikbaarheid van hulpverleners, (de 
aanwezigheid van een partner, het aantal kinderen) en inkomen. 

Bovenstaand model zal in dit proefschrift op verschillende manieren worden 
uitgebreid. Binnen de factoren over mogelijkheden wordt informele zorg vaak 
gezien als substituut voor formele zorg en vice versa. Een beperking hiervan is dat 
kennis over de manier waarop formele en informele hulpverleners elkaar kunnen 
complementeren in gemengde zorgnetwerken ontbreekt. Daarom richt de eerste 
studie zich op processen van taakverdeling tussen formele en informele hulpverle-
ners binnen een gemengd netwerk. Vervolgens zal ik in plaats van het traditionele 
onderscheid tussen formele en informele hulpverleners, de aanwezigheid van een 
breder scala aan hulpverlenertypen bezien (e.g. familie, niet-familie, privé betaald, 
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publiek betaald). Hierdoor kunnen substitutie- en complementariteitsprocessen 
binnen zowel informele als formele groepen van hulpverleners bestudeerd worden.

Een andere bijdrage van deze studie naar zorggebruik is dat deze met een net-
werkperspectief is uitgevoerd. Niet alleen de individuele oudere of de primaire 
hulpverlener, maar ook informatie over dyades en het volledige netwerk worden 
meegenomen bij de bestudering van zorgnetwerken en de verbindingen tussen 
informele en formele hulpverleners. Structurele (bijvoorbeeld omvang, compo-
sitie), inhoudelijke (attitudes en normen) en functionele dimensies (bijvoorbeeld 
uitgevoerde taken en taakverdeling) worden onderzocht binnen de netwerken (Car-
pentier & Ducharme, 2003). Het netwerk zal worden bezien op meerdere niveaus. 
De compositie en het functioneren van het gehele netwerk wordt onderzocht, 
bijvoorbeeld via processen van substitutie en complementariteit. Daarnaast richt 
ik me op de informele-formele hulpverlenersverbindingen op dyadisch niveau, en 
betrek karakteristieken van het netwerk en van de drie centrale actoren die betrok-
ken zijn (informele hulpverlener, formele hulpverlener en oudere).

Onderzoeksvragen en bevindingen

Taakverdeling tussen informele en formele hulpverleners
Verschillende modellen zijn over de jaren ontwikkeld over hoe informele en for-
mele hulpverleners taken verdelen (Geerts, 2010; Lyons & Zarit, 1999; Travis, 
1995):
•	 Cantor’s hiërarchische compensatie model (1979) stelt dat de keuze voor type 

hulpverlener afhangt van voorkeur. Daarbij komt de partner eerst, dan kinderen 
en andere familie, dan niet-familie, zoals vrienden en vrijwilligers. Het formele 
systeem wordt alleen gebruikt als informele zorg niet beschikbaar is.

•	 Greene (1983) stelt met het substitutie model dat wanneer formele diensten 
beschikbaar zijn, informele zorg afneemt. 

•	 In het taak-specifieke of complementariteitmodel wordt gesteld dat informele 
en formele hulpverleners elk die capaciteiten hebben die het beste passen bij 
verschillende typen taken (zoals nabijheid of technische vaardigheden, Litwak, 
1985; Litwak & Szelenyi, 1969). Zo blijkt dat hulp met instrumentele taken 
vaker wordt gegeven door informele hulpverleners, en hulp met zelfzorg vaker 
door formele hulpverleners (Dwyer & Coward, 1991; Wolf et al., 1997). 
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•	 In het supplementaire model (Chappell & Blandford, 1991; Edelman & Hughes, 
1990) wordt gesteld dat beide typen hulpverleners juist hetzelfde typen taken 
uitvoert, bijvoorbeeld wanneer informele hulpverleners niet volledig aan de 
zorgvraag kunnen beantwoorden (Travis, 1995). 

•	 Noelker en Bass (1989) bouwden hierop voort en introduceerden formele 
specialisatie: beide typen hulpverleners delen één type taak (bijvoorbeeld huis-
houden) en formele hulpverleners voeren één type taak zelf uit (bijvoorbeeld 
persoonlijke verzorging). 

•	 Het omgekeerde is ook mogelijk: informele specialisatie, waarbij beide typen 
hulpverleners één taak delen en de informele hulpverleners de andere type taak 
uitvoert. 

Aangezien ik taakverdeling in gemengde netwerken bestudeer neem ik de laatste 
vier modellen mee in mijn eerste studie. Ik onderzoek welke rollen informele en 
formele hulpverleners hebben en wie wel of niet de zorg moeten afstemmen. Eer-
der empirisch onderzoek laat gemengde resultaten zien. Maar zoals Geerts (2010) 
stelt, is het doel niet zozeer om te onderzoeken welk model het beste past bij 
de werkelijkheid, maar meer welk model bestaat bij welke oudere, gegeven hun 
individuele omstandigheden. Daarom zal ik het type taakverdeling relateren aan 
verschillende determinanten. Mijn onderzoeksvraag in hoofdstuk twee is: Welke 
verschillende typen van taakverdeling tussen informele en formele hulpverleners 
bestaan in een gemengd zorgnetwerk, en hoe zijn karakteristieken van zorgont-
vangers en hulpverleners geassocieerd met die verschillende typen taakverdeling? 

Voor deze studie zijn data van de ‘Informele Zorg’ studie van het Sociaal Cul-
tureel Planbureau gebruikt. Via de ‘Enquête Beroepsbevolking’ zijn informele 
hulpverleners geïdentificeerd. Deze hebben een schriftelijke vragenlijst gekregen 
met vragen over verschillende aspecten van de zorgverlening, zoals de karakteris-
tieken van de hulpbehoevende oudere, hun eigen karakteristieken en over andere 
beschikbare (in)formele hulpverleners (de Boer et al., 2009). 

Het supplementaire model bleek het vaakst voor te komen. Wanneer taken wel 
verdeeld waren deden informele hulpverleners vaker het huishouden en formele 
hulpverleners vaker persoonlijke verzorging. Complementariteit kwam vaker voor 
bij kinderen en in situaties waarin privé betaalde zorg voorkwam. Er blijkt vooral 
een onderscheid te maken tussen enerzijds het complementaire model en formele 
specialisatie en anderzijds het informele specialisatie en het supplementaire model. 
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In het laatste geval werd er vaak meer uren en langer gezorgd, waren de informele 
hulpverleners sterker gemotiveerd en werd privé betaalde zorg minder vaak ge-
bruikt. De privé betaalde hulpverleners ondersteunden de informele hulpverleners 
of vervingen de taken van de formele hulpverleners. 

De compositie van zorgnetwerken
De taakverdelingsmodellen die ik in mijn eerste studie gebruikte om taakverdeling 
tussen informele en formele hulpverleners te bestuderen, zijn niet erg geschikt om 
de compositie van zorgnetwerken en de verbindingen tussen informele en formele 
hulpverleners te onderzoeken. Zo bekritiseren onder andere Ward-Griffin en Mars-
hall (2003) deze modellen vanwege het feit dat ze formele en informele zorg als 
twee gescheiden werelden behandelen, in plaats van het intermediërende domein 
bezien waar informele en formele zorg samenkomt. Een ander kritiekpunt is dat 
ouderen binnen deze modellen genegeerd worden als deelnemers in het zorgnet-
werk, bijvoorbeeld ten aanzien van de organisatie van de zorg (Kemp et al., 2013). 
Ook blijven de karakteristieken van het zorgnetwerk onbekend in het meeste on-
derzoek. Daarom zal ik voor het bestuderen van de compositie en het functioneren 
van zorgnetwerken een brede diversiteit van informele en formele hulpverleners 
in het zorgnetwerk meenemen, alsook informatie over de oudere zelf. Daardoor 
kan ik laten zien welke typen hulpverleners elkaar vervangen dan wel aanvullen 
en hoe netwerken variëren in heterogeniteit ten aanzien van type hulpverleners en 
zorgintensiteit. Gegeven het beleid binnen de langdurige zorg zullen ouderen hun 
eigen netwerk moeten aanspreken en stimuleren voor het krijgen van informele 
zorg (Grootegoed & Van Dijk, 2012; Schenk et al., 2014). Vanwege dit gegeven 
zal ik bij het bestuderen van de compositie van zorgnetwerken de rol van meerdere 
psychologische factoren van de oudere (Blieszner et al., 2001; Bradley et al., 2002) 
meenemen, alsook de nabijheid van het sociale netwerk, in aanvulling op andere 
vastgestelde determinanten die zorggebruik voorspellen (cf. Andersen & Newman, 
2005). De onderzoeksvraag voor hoofdstuk drie is: Hoe zijn zorgnetwerken van 
thuiswonende Nederlandse ouderen samengesteld, varieert het aandeel informele 
zorg hierin en hoe is de variatie tussen zorgnetwerken gerelateerd aan individuele 
determinanten, specifiek ten aanzien van psychologische factoren en de nabijheid 
van het sociale netwerk?
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Voor deze onderzoeksvraag zijn data uit de 2011-2012 wave van de Longitudinal 
Aging Study Amsterdam (LASA) gebruikt, een langlopende multidisciplinaire 
studie naar het lichamelijke, cognitieve, emotionele en sociale functioneren van 
ouderen (Huisman et al., 2011). Uit een latente klasse analyse met de aanwezigheid 
van verschillende typen hulpverleners als indicatoren kwamen vier typen zorgnet-
werken naar voren, waarin zowel de noodzaak, voorkeuren als mogelijkheden die 
de ouderen hadden varieerden tussen de netwerken:
•	 Het privé betaalde netwerk wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van 

een privé betaalde hulpverlener, de afwezigheid van informele zorg, door oude-
ren die een vrij goede gezondheid hebben, veel financiële en sociale bronnen, 
en een relatief grote mate van regie over hun leven en de zorg.

•	 Binnen het partner netwerk hadden de ouderen altijd een partner of inwonend 
kind die veel uren zorg verleende, in driekwart zonder enige vorm van formele 
zorg (zowel privé als publiek betaald), met relatief jonge ouderen met een voor-
keur voor informele zorg. Ondanks dat er vaak vrienden en andere niet-familie 
dichtbij woonden, gaven de partners de zorg vaak alleen.

•	 Het grotere informele netwerk omvat ouderen die hulp van relatief veel infor-
mele hulpverleners (kinderen, overige familie en niet-familie) ontvingen, met 
kinderen en andere familie die dichtbij woonden, en de ouderen een voorkeur 
voor informele zorg hadden. Psychologische indicatoren die inzicht gaven in de 
capaciteit om informele zorgverleners te mobiliseren, hadden geen effect in dit 
netwerk. Mogelijk zijn het de informele hulpverleners die anderen mobiliseren.

•	 Ouderen in het formele zorgnetwerk hadden een grote zorgvraag vanwege hun 
hogere leeftijd en slechte gezondheid, ze hadden weinig financiële en sociale 
bronnen en waren erg afhankelijk van publiek betaalde zorg. Deze groep is dus 
kwetsbaar als deze publieke zorg wordt gekort. 

Gezien de focus op samenwerking tussen informele en formele hulpverleners, richt 
ik me vanaf het vierde hoofdstuk op gemengde netwerken waarin zowel informele 
als formele hulpverleners aanwezig zijn. In dat hoofdstuk bezie ik specifiek de 
structurele en functionele aspecten van deze zorgnetwerken. Evenals in het derde 
hoofdstuk zal ik netwerktypen onderscheiden, maar neem nu ook overleg en taak-
overlap mee om de functionele aspecten van zorgnetwerken te onderzoeken. Mijn 
onderzoeksvraag is: welke typen van gemengde zorgnetwerken onderscheiden kun-
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nen worden als omvang, compositie, overleg en taakoverlap mee worden genomen, 
en hoe zijn de noodzaak, voorkeur en mogelijkheden geassocieerd met deze typen? 

Voor dit hoofdstuk zijn data van het ‘Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen’ 
onderzoek gebruikt (Broese van Groenou et al., 2015; Jacobs et al., 2015). Via 
thuiszorg- en vrijwilligersorganisaties zijn in 2011 75 ouderen geïnterviewd die 
boven de 65 waren, cognitief in staat tot een mondeling interview en hulp aan 
huis kregen van minstens één informele hulpverlener en minstens één profes-
sionele thuiszorgmedewerker. Na het interview hebben de ouderen hun meest 
belangrijke hulpverleners geïdentificeerd, wat leidde tot interviews met 94 infor-
mele hulpverleners (waarvan 11 vrijwilligers) en 102 formele hulpverleners. Veel 
stakeholders zijn betrokken in deze studie, zoals beleidsmedewerkers, managers 
van thuiszorgorganisaties en vertegenwoordigers van verschillende belangenorga-
nisaties. Zij hebben feedback gegeven op de onderzoeksplannen, het studie design, 
de vragenlijsten, en op de inhoud en vorm van de niet-wetenschappelijke output 
zoals rapportages en brochures voor een breed publiek (van Wieringen et al., 2014; 
Zwart-Olde et al., 2013a; Zwart-Olde et al., 2013b). Daarnaast zijn veel lezingen 
en workshops gegeven aan belanghebbenden. De reflectie op de maatschappelijke 
implicaties van het onderzoek zijn mede gebaseerd op deze activiteiten en interac-
ties met het veld. Een overzicht van deze activiteiten staat in de appendix.

Wederom werden vier netwerktypen geïdentificeerd: 
•	 Een klein gemengd netwerk met alleenwonende ouderen en weinig functionele 

beperkingen en weinig mastery.
•	 Een klein formeel netwerk met vaak een inwonende hulpverlener en veel for-

mele hulpverleners, waarbij veel overleg plaatsvond, de oudere relatief veel 
mastery ervaarde, maar ook veel functionele beperkingen had.

•	 Een groot gemengd netwerk met relatief veel familie en niet-familie en weinig 
contact tussen de informele en formele hulpverleners, waarbij de oudere weinig 
beperkingen had.

•	 Een groot formeel netwerk met relatief veel formele hulpverleners, waarin de 
oudere een klein sociaal netwerk had en veel functionele beperkingen.

De netwerken leken in zekere zin op de netwerktypen in het derde hoofdstuk, 
waarbij het aantal informele hulpverleners afhankelijk leek te zijn van de part-
nerstatus, en het aantal formele hulpverleners afhankelijk van de zorgvraag en 
leeftijd: als een partner aanwezig was gaf deze veel zorg zonder andere informele 
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hulpverleners. Wanneer de zorgvraag hoog was en de oudere relatief oud, was het 
sociale netwerk kleiner en werd meer formele zorg betrokken. Gezien de selectie 
van specifiek gemengde zorgnetwerken in het vierde hoofdstuk kwam het privé 
betaalde netwerk niet naar voren, aangezien in dat netwerk vaak geen informele 
hulpverleners aanwezig waren.

Overleg over de zorg tussen informele en formele hulpverleners
In het vijfde en zesde hoofdstuk is de verbinding tussen informele en formele 
hulpverleners geëxploreerd. Overleg over de zorg is de uitkomstvariabele van de 
onderzoeken. Veel studies zijn gedaan naar evaluatie van de informele-formele 
verbinding (Haesler et al, 2007), maar niet zozeer naar daadwerkelijk overleg, 
nochtans vanuit een netwerkperspectief. Ik richt me hierbij op de noodzaak om 
overleg te voeren, ontmoetingskansen (Mollenhorst et al., 2011) en een gedeelde 
focus (Feld, 1981). De noodzaak kan bijvoorbeeld verminderd worden als alle 
communicatie via de oudere gaat, of wanneer overleg via een andere informele-
formele dyade gaat, waarbij de hulpverleners vervolgens hun ‘subgroepen’ infor-
meren. Ontmoetingskansen worden bepaald door aanwezigheid: bijvoorbeeld door 
woonachtig te zijn in hetzelfde huishouden of wanneer veel zorg wordt verleend 
door een hulpverlener, waardoor de kans dat hulpverleners elkaar ontmoeten 
groter wordt. Tenslotte kan een gedeelde focus, zoals het uitvoeren van dezelfde 
taak, een stimulans zijn om over de zorg te overleggen. De onderzoeksvraag in 
hoofdstuk vijf is: in welke mate is overleg over de zorg tussen een informele en 
formele hulpverlener gerelateerd aan karakteristieken van de oudere, het grotere 
zorgnetwerk en de dyades tussen de drie actoren?

Voor dit hoofdstuk zijn eveneens data van de ‘Zorgnetwerken van Kwetsbare 
ouderen’ studie gebruikt. In 26% van alle informele-formele hulpverlener dyades 
vond overleg plaats. De kans hierop was groter wanneer de hulpverleners meerdere 
typen taken uitvoerden, de informele hulpverlener inwoonde bij de oudere en wan-
neer er ook meer overleg plaatsvond tussen de informele hulpverleners onderling 
en de formele hulpverleners onderling. Ervaren regie en zorgvraag leek minder 
van belang voor of overleg al dan niet plaatsvond. Een hoger opleidingsniveau 
leek een betere indicator: er was minder overleg wanneer de oudere een hoger 
opleidingsniveau had, wat suggereert dat de communicatie via de oudere liep en 
de oudere als een brug functioneerde. Het feit dat meer discussie in de informele 
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en formele subgroepen gerelateerd was aan het voorkomen van overleg tussen de 
informele en formele hulpverlener zou kunnen worden verklaard doordat vragen 
werden gegenereerd in die subgroepen, of dat de hulpverlener zicht gesteund of 
aangemoedigd voelde om te overleggen.

Zoals beschreven hebben netwerken ook een inhoudelijk deel, bepaald door de 
attitudes en normen die in het netwerk aanwezig zijn. Informele en formele hulp-
verleners kunnen de ander bijvoorbeeld zien als een hulpbron of een last (Benzein 
et al., 2004; Benzein et al., 2008; Hertzberg et al., 2003) en het sociale, emotionele 
of affectieve gedrag naar de ander kan de kwaliteit van de relatie beïnvloeden 
(Friedemann et al., 1997; Ward-Griffin et al., 2003). In dit hoofdstuk neem ik de 
individuele overwegingen van beide typen hulpverleners mee, naast de objectieve 
karakteristieken van de oudere, het zorgnetwerk, de dyades en de hulpverleners, 
om te bezien hoe motivaties een rol spelen in het voorkomen van overleg. Eerder 
onderzoek liet zien dat hulpverleners zorg verlenen vanwege verschillende mo-
tieven (Beneken Genaamd Kolmer et al., 2009) en dat ouderen en hulpverleners 
verschillende voorkeuren kunnen hebben (Pinquart & Sörensen, 2002; Wielink et 
al., 1997). De visie van formele hulpverleners, zoals of ze de informele als hulp-
bron, last, een potentiele hulpbehoevende of collega zien, zou de verbinding tussen 
de informele als formele hulpverlener eveneens kunnen beïnvloeden (Twigg & 
Atkin, 1994; Ward-Griffin & Marshall, 2003). Daarom onderzoek ik in het zesde 
hoofdstuk in hoeverre deze individuele overwegingen bijdragen aan het al dan niet 
voorkomen van overleg. De onderzoeksvraag is: overleggen formele hulpverleners 
en mantelzorgers van thuiswonende ouderen wel met elkaar over de zorg en in 
hoeverre hangt dit samen met kenmerken van de oudere, het zorgnetwerk en de 
individuele hulpverleners?

De gebruikte data zijn afkomstig van de ‘Zorgnetwerken van Kwetsbare oude-
ren’ studie, waarin die dyades werden bestudeerd van hulpverleners die zelf ook 
geïnterviewd waren. Het bleek dat overleg in 50% voorkwam, ondanks het feit dat 
dit de dyades waren tussen de hulpverleners die voor de oudere het belangrijkste 
waren. Dit gebeurde vooral wanneer de informele hulpverleners veel uren zorg 
verleenden en meerdere taken deden, en sterk gemotiveerd waren om de oudere 
thuis te laten wonen. Bij uitwonende hulpverleners vond overleg nauwelijks plaats. 
Verder leken de individuele overwegingen van de formele hulpverleners niet erg 
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belangrijk, wat erop zou kunnen wijzen dat de zorgverlening nog erg georiënteerd 
is op de taken die ze moeten uitvoeren. 

Terugkomend op de onderzoeksvraag bleek dat de zorgnetwerken varieerden 
in grootte en aandeel informele zorg, wat afhankelijk bleek van verschillende 
determinanten zoals partnerstatus, zorgvrag en inkomen. Verbindingen tussen de 
informele en formele hulpverleners waren eveneens gerelateerd aan een varieteit 
aan determinanten, zoals partnerstatus, maar ook de overwegingen van de infor-
mele hulpverlener, type taken die ze uitvoerden, de structuur en andere dyades 
binnen het netwerk.

Discussie

Mijn doel was om inzicht te krijgen in de variatie in de compositie en het functio-
neren van zorgnetwerken van ouderen, specifiek ten aanzien van de verbindingen 
tussen informele en formele zorg. Het bleek dat de zorgnetwerken varieerden in 
grootte en in proportie informele zorg, afhankelijk van verschillende determinan-
ten zoals partnerstatus, zorgvraag en inkomen. Verbindingen tussen informele en 
formele hulpverleners waren eveneens gerelateerd aan verscheidene determinan-
ten, zoals partnerstatus, de motieven van de informele hulpverleners, type taken 
die werden uitgevoerd, structuur van het netwerk en de verbindingen tussen andere 
hulpverleners in het netwerk. Meerdere conclusies kunnen worden afgeleid. 

Ten eerste liet ik zien, in navolging van Geerts (2010), dat meerdere vormen 
van complementariteit en supplementariteit voor kunnen komen in gemengde 
netwerken, afhankelijk van de individuele omstandigheden van de ouderen en hun 
hulpverleners. Privé betaalde hulpverleners vulden informele hulpverleners vaak 
aan bij de huishoudelijke taken en complementeerden de formele, publiek betaalde 
hulpverleners. Wanneer publiek betaalde hulpverleners hielpen bij huishoudelijke 
hulp, nam de kans op privé betaalde zorg af. Deze substitutie of complementari-
teitsprocessen heb ik in het onderzoek naar de compositie van de zorgnetwerken 
niet alleen tussen informele en formele hulpverleners vast kunnen stellen, maar 
ook binnen informele en formele groepen. Ik kon dus meer specifiek inzicht 
verkrijgen in welk typen hulpverlener samen aanwezig waren. Daarbij bleek het 
relatietype belangrijk: partners zorgen vaak in hun eentje (cf. Keating & Dosman, 
2009; Li, 2004), wat wijst op een substitutie effect tussen hen en andere informele 
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zorgverleners. Als er een partner was, was deze ook vaak de enige hulpverlener, 
wat erop wijst dat zij de eersten zijn die zorg beginnen te verlenen (cf. Cantor, 
1979). Anders typen informele hulpverleners, zoals kinderen, buren en vrienden, 
deelden de zorg vaker met elkaar, maar ook met formele hulpverleners, wat wijst 
op meer complementariteit of supplementariteit tussen deze typen hulpverleners. 
Niet-familie gaf echter zelden zorg, wat erop wijst dat familie- en sociale normen 
nog steeds erg van invloed zijn op individuen voor het al dan niet overgaan op 
zorg. Wanneer specifieke taken nodig waren, zoals persoonlijke verzorging of ver-
pleging, waren publiek betaalde hulpverleners aanwezig, wat wijst op het belang 
van het complementariteitmodel van Litwak (1985) voor specifiek hooggeschoolde 
zorgtaken.

Het is welbekend dat netwerkonderzoek individueel gedrag kan verklaren (Bor-
gatti et al., 2014; Borgatti et al., 2009). Dit onderzoek liet zien dat objectieve 
kenmerken (e.g. aantal uur zorgverlening, type taak dat wordt uitgevoerd) en 
subjectieve kenmerken (e.g. motieven) van individuele hulpverleners én ouderen, 
maar ook dyadische kenmerken (e.g. relatietype), alsook netwerkkenmerken (e.g. 
de aanwezigheid van andere hulpverleners of de mate van discussie binnen sub-
groepen van het netwerk) bijdragen aan de verklarende kracht van de compositie 
en het functioneren van zorgnetwerken. Daarnaast blijkt dat het toepassen en 
uitbreiden van determinanten van het ‘behavioral model of health service use’ 
(Andersen & Newman, 2005; Bradley et al., 2002) zinvol is om niet alleen zorg-
gebruik van ouderen te verklaren, maar ook om aan processen van substitutie 
en complementariteit in gemengde zorgnetwerken, en aan verbindingen tussen 
verschillende hulpverleners te relateren. In de studies naar netwerktypen vond ik 
dezelfde type netwerken. Zorgsituaties zijn uiteraard niet statisch: zorgnetwerken 
veranderen in de tijd (Kemp et al., 2013), en ondanks dat ik de netwerken niet door 
de tijd heen heb kunnen besturen, kunnen uit de resultaten netwerkdynamieken 
worden afgeleid: hoe netwerken zich ontwikkelen is afhankelijk van de beschik-
baarheid van een partner of andere inwonende mantelzorger, andere informele 
zorgverleners (vooral kinderen) in het sociale netwerk, inkomen en zorgvraag.

Hoewel het vaststellen van (de variatie in) sociale netwerkomvang gebruikelijk 
is in de sociale wetenschap, is dit nog niet vaak gedaan bij zorgnetwerken. Ik 
heb naast een variatie aan netwerktypen een variatie aan relaties onderzocht, en 
bekeken hoe deze relaties met elkaar samenhingen (cf. Borgatti et al., 2009). 
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Interactie tussen actoren is vastgesteld door middel van overleg over de zorg. 
Overeenkomsten tussen actoren zijn vastgesteld door middel van taakoverlap. 
De relaties met de oudere varieerden van verwantschap met een waarschijnlijk 
grote affectieve dimensie, tot relaties met professionele waarden. Daarnaast heb 
ik dyadische informatie geaggregeerd om de mate van overleg binnen subgroepen 
vast te stellen. Ook heb ik individuele informatie zoals het aantal individuele hulp-
verleners geaggregeerd, om aantal en proportie van verschillende hulpverlener 
typen te onderzoeken. Dit is vervolgens gerelateerd aan uitkomsten op dyadisch 
niveau (het voorkomen van overleg tussen informele en formele hulpverleners) en 
op netwerkniveau (netwerktypen). De studies in dit proefschrift zijn één van de 
eersten waarin zorgnetwerken in detail zijn bestudeerd, waar toekomstig netwerk-
onderzoek mogelijk op voort kan bouwen. 

Beperkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek
Voor alle studies waren alleen cross-sectionele data beschikbaar. Longitudinaal 
onderzoek zou kunnen vaststellen welk type sociale relaties veranderen in zor-
grelaties, wat voor transities zich voordoen in zorgnetwerken, wat de stabiliteit 
van het netwerk is, wanneer en wat voor hulpverleners verdwijnen en er bijkomen 
over de tijd heen en welke hulpverleners elkaars taken overnemen en dus een 
vangnet vormen. Daarnaast zou longitudinaal onderzoek de causaliteit tussen de 
individuele determinanten en netwerktypen kunnen vaststellen, bijvoorbeeld tus-
sen verslechtering van de gezondheid en de compositie en het functioneren van het 
zorgnetwerk. Daarnaast zijn alleen cognitief gezonde ouderen in dit proefschrift 
geïncludeerd. Regie, capaciteiten om het zorgnetwerk zelf vorm te geven en te be-
palen, en de mogelijkheid van ouderen de communicatie via hen te laten verlopen 
zijn minder van toepassing voor cognitief beperkte ouderen. Daardoor zouden de 
huidige resultaten vergeleken kunnen worden met cognitief beperkte ouderen, en 
bezien of deze netwerken bijvoorbeeld verschillen in omvang, en de mate waarin 
hulpverleners overleggen en daar ook noodzaak toe is. Een andere beperking is 
dat de hulp die hulpverleners onderling aan elkaar geven niet bestudeerd is, wat 
een andere dimensie van samenwerking tussen hulpverleners is. Ook zijn niet alle 
hulpverleners in de zorgnetwerken geïnterviewd, waardoor alleen van een beperkte 
steekproef de motieven en attitudes van hulpverleners konden worden meegeno-
men. Vooral in hechte netwerken met sterkte relaties worden normen en waarden 
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gedeeld binnen de groep (Coleman, 1990). Zo zou consensus (gedeelde normen) 
interactie kunnen faciliteren (Silverstein & Bengtson, 1997), en verklaren hoe 
netwerken functioneren. Daarnaast zou het verzamelen van volledige netwerkdata 
de nauwkeurigheid van wie met wie over de zorg overlegt vergroten. Ten slotte 
beperken de resultaten zich tot de Nederlandse context, waardoor de variatie in 
beleid, culturele normen en waarden en de effecten daarvan op de zorgnetwerken 
van ouderen niet kan worden vastgesteld.

Maatschappelijke implicaties
In januari 2015 zijn grote hervormingen in de langdurige zorg doorgevoerd, waar-
bij meer zorgtaken op gemeenteniveau worden geregeld en meer nadruk op infor-
mele zorg wordt geplaatst. De data in dit proefschrift zijn vóór deze hervormingen 
verzameld, maar wel degelijk relevant voor de huidige situatie. De implicaties van 
dit onderzoek zijn afgeleid uit zowel de empirische hoofdstukken als de activitei-
ten ten behoeve van kennisdisseminatie, die staan beschreven in appendix 1. Het 
blijkt dat vrienden en andere niet-familie weinig zorg geven. Vooral inwonende 
informele hulpverleners geven veel zorg en lopen het risico op overbelasting. Zij 
zouden, samen met de oudere, mogelijk een vraagverlegenheid te boven kunnen 
komen (Linders, 2009), om hulp van anderen in te schakelen, zoals buren, vrienden 
en vrijwilligers. Daarnaast zouden ze hun bereidheid en financiële mogelijkheden 
kunnen bezien om privé betaalde zorg in te schakelen.

Voor alleenwonende ouderen is de zorgsituatie anders. Er was vrijwel nooit 
overleg tussen uitwonende informele zorgverleners en formele zorgverleners. 
Daarnaast bleken formele hulpverleners zich niet altijd bewust van wie allemaal 
zorg verleende. Zowel informele als formele hulpverleners zouden meer overleg 
over de zorg kunnen initiëren en verwachtingen kunnen delen, bij de start van de 
zorg of ten tijde van een verandering of verslechtering van de gezondheid van 
de oudere. Daarnaast zouden formele hulpverleners alle potentiële hulpverleners 
kunnen identificeren, mogelijk met behulp van technische tools (e.g. Kruijswijk et 
al., 2014), en zich aanpassen aan de unieke situatie van elke oudere. Zo is het in 
het geval van inwonende mantelzorgers belangrijk om aandacht te hebben voor het 
risico op overbelasting, en in het geval van alleenwonende ouderen om verbinding 
te maken met de informele hulpverleners.
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Thuiszorgorganisaties zouden beleid en praktijken kunnen ontwikkelen waar-
door formele hulpverleners weten wat zij en informele hulpverleners wel en niet 
mogen doen, hoe ze andere hulpverleners kunnen betrekken en hoe ze met hen 
kunnen samenwerken (van Wieringen et al., 2014, 2015). Informele hulpverleners 
gaven aan dat ze geen behoefte hadden aan frequent overleg, maar dat ze het wel 
belangrijk vonden om de formele hulpverlener of zorgorganisatie te kunnen berei-
ken. Dit bleek vaak niet mogelijk. Zorgorganisaties zouden daarom moeten zorgen 
voor goede toegankelijkheid voor informele hulpverleners. Vrijwilligers waren 
nauwelijks aanwezig in zorgnetwerken waar ook mantelzorgers waren. Zij gaven 
aan vooral te willen zorgen voor ouderen die geen andere informele zorgverleners 
hadden. Mogelijk zouden vrijwilligers toch betrokken kunnen worden in situaties 
met mantelzorgers om hun zorglast te verminderen, maar dit zou uiteraard niet 
ten koste moeten gaan van ouderen die helemaal geen informele zorg hebben. 
Daarnaast gaven vrijwilligers aan zich te willen beperken tot hun eigen zorgtaken 
en wilden ze zich niet bezighouden met de andere hulpverleners. Kortom, bij het 
streven naar meer verbinding tussen hulpverleners moet rekening worden gehou-
den met de wensen en grenzen van de betrokken hulpverleners.

Zorgverzekeraars zouden samenwerking tussen informele en formele hulpver-
leners kunnen faciliteren door die financiële middelen te verstrekken, waardoor 
formele hulpverleners tijd kunnen investeren in hun relatie met informele hulpver-
leners. Gemeenten hebben een belangrijke rol om verschillende partijen bij elkaar 
te brengen, zoals ouderen, (belangenverenigingen voor) informele zorgverleners, 
zorg- en vrijwilligersorganisaties, verzekeraars, maar ook burgerinitiatieven 
(Hurenkamp et al., 2006). Bovengenoemde partijen en de overheid moeten zich 
daarnaast bewust zijn van de groep ouderen die ten tijde van bezuinigingsmaatre-
gelen het risico loopt op een zorgtekort. De typologieën lieten een groep kwetsbare 
ouderen zien met grote zorgvraag, veel publieke betaalde zorg, een klein sociaal 
netwerk en laag inkomen. Het aantal oude ouderen en ouderen met multi-morbidi-
teit en een bijbehorende grote zorgvraag zal groeien, en dus ook het aantal ouderen 
in die risicogroep die niet de sociale of financiële middelen hebben om de publieke 
betaalde zorg te compenseren.

De overheid heeft als doel dat ouderen (worden geholpen om te) investeren in 
hun netwerk (VWS, 2015), maar dit kan alleen in die mate dat de oudere dit wil 
en kan. Eerder onderzoek liet zien dat een discours met een nadruk op eigen regie 
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en zelfredzaamheid het effect had dat zorgbehoevenden een druk voelden om 
onafhankelijk te zijn, zich schaamden dat ze dit niet waren en het betrekken van 
informele in plaats van formele zorg ervaarden als een verlies aan autonomie en on-
afhankelijkheid (Grootegoed & van Dijk, 2012; Grootegoed, 2013). Zogenaamde 
zorgmijders die geen informele zorg willen betrekken vormen daarom een andere 
belangrijke risicogroep. De meeste ouderen in de ‘Zorgnetwerken van Kwetsbare 
Ouderen’ studie gaven aan dat ze niet naar een verzorgingshuis zouden willen 
verhuizen, wat het doel is van het extramuraliseringsbeleid. Bloem en van Tilburg 
(2006) toonden echter aan dat bij oude alleenstaande ouderen met veel formele 
zorg en cognitieve problemen, gevoelens van eenzaamheid verminderden na een 
verhuizing naar een verzorgingshuis. Het emotionele en sociale welbevinden van 
ouderen die thuis blijven wonen blijft dus erg belangrijk, en de hulpverleners in 
de ‘Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen’ studie gaven aan dat zij vaker iemand 
misten in het netwerk voor sociale activiteiten in het netwerk, dan hulp bij instru-
mentele activiteiten. Kortom, het concept van een ‘participatiemaatschappij’, lijkt 
niet erg toepasbaar voor diegenen die het het hardste nodig hebben. Ook voor 
nieuwe hulpverleners valt te bezien of ze de zorg op zich kunnen en willen nemen. 
Kennis over wat informele hulpverleners motiveert om te gaan zorgen, en hoe ze 
kunnen worden geactiveerd, blijft belangrijk voor een echt zorgzame samenleving.




