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SUMMARY IN DUTCH (NEDERLANDSE SAMENVATTING) 

 

Het aantal ouderen in de samenleving stijgt en door een toenemende 

levensverwachting, vaak wel met chronische ziekten en fysieke beperkingen, 

neemt tevens de periode van zorgbehoefte bij ouderen toe. Naast de partners van 

oudere mensen zijn hun volwassen kinderen de voornaamste bron van 

zorgverlening. De zorg van kinderen voor hun oude ouders vormt een belangrijk 

maatschappelijk vraagstuk. Afnemende geboortecijfers en de toegenomen 

levensverwachting hebben tot gevolg dat er bij toekomstige generaties minder 

kinderen beschikbaar zijn die zorg kunnen verlenen en dat kinderen zorg moeten 

gaan geven voor langere periodes. Deze ontwikkelingen onderstrepen het belang 

dat kinderen de zorg voor hun ouders met anderen delen.  

Er zijn verschillende mogelijkheden om zorg te delen; kinderen kunnen de 

zorg delen met hun broers en zussen en daarnaast is er zorgpotentieel te behalen 

bij andere familieleden, buren en vrienden. Waar meerdere hulpverleners 

aanwezig zijn kunnen we ook spreken over het netwerk van mantelzorgers. We 

weten nog vrij weinig over dit soort zorgnetwerken. Binnen de huidige 

wetenschappelijke discussies rond families en zorg is er veel aandacht voor 

ouder-kind dyades, in het bijzonder voor welke kinderen mantelzorgers worden 

van hun zorgbehoevende ouders en welke kenmerken bepalend zijn voor het wel 

of niet geven van zorg (Connidis et al., 1996; Dwyer & Coward 1992; Parrott & 

Bengtson, 1999; Stoller, et al., 1992). Deze dissertatie bouwt voort op deze 

bestaande kennis over determinanten en gevolgen van zorgverlening. Nieuw is, 

dat er rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van meerdere potentiële en 

aanwezige zorgverleners, met wie de zorg gedeeld wordt of kan worden. Met 

andere woorden, in  dit onderzoek staan ouder-kind dyades in de brede 

zorgcontext centraal, waarbij die dyades niet onafhankelijk van elkaar zijn.  

Om de determinanten en gevolgen van mantelzorg vast te stellen worden in 

de zorgliteratuur een aantal modellen gehanteerd. Het solidariteitsmodel tussen 

generaties („the intergenerational solidarity model‟) is een van de meest gebruikte 

modellen in onderzoek naar zorgverlening binnen families. Het beschrijft 

verschillende dimensies die bepalend zijn voor de solidariteit in de relatie tussen 

generaties, onder andere de ouder-kind relatie (Bengtson & Roberts, 1991). 

Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat kinderen met weinig tijd, 

bijvoorbeeld omdat ze een betaalde baan hebben,  of kinderen met zwakke 

normen rond familie verplichtingen, minder zorg geven (Dautzenberg et al., 2000; 



 

 

Silverstein et al., 2008). Het „stress proces model‟, wordt vaak gebruikt in 

onderzoek naar uitkomsten van zorgverlening, zoals stress en zorgbelasting. Op 

basis van dit model is bijvoorbeeld aangetoond dat een grotere zorgbehoefte en 

intensieve zorg leiden tot een grotere zorgbelasting (Yates et al., 1999). Beide 

modellen, zowel het solidariteits- als stressmodel, zijn gericht op de relatie tussen 

een zorgverlener en een zorgbehoevende, maar bieden geen verklaring over de 

wijze van zorgverlening wanneer er meerdere (potentiële) zorgverleners betrokken 

zijn. 

Dit proefschrift beschrijft een algemeen model van zorgverlening door het 

combineren van het solidariteits- en het stressmodel en voegt daar een nieuw 

element aan toe; namelijk de rol van “ANDEREN”.  

 

Figuur 7.1. Het conceptueel model van zorgverlening door een volwassen kind 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

De rol van “anderen” staat centraal in dit onderzoek. Ik kijk alleen naar 

families waar kinderen andere personen om zich heen hebben, met wie ze zorg 

samen delen of zouden kunnen delen. Het onderzoek is opgebouwd rond vier 

specifieke aspecten van het delen van zorg: a) de invloed van broers en zussen 

op het zorggedrag van een individueel kind; b) aspecten van zorgparticipatie en 

gelijkheid in zorgintensiteit bij broers en zussen; c) sekse verschillen in zorg, 

sekse rol opvattingen en veranderingen over de tijd; en ten slotte d) de invloed van 

het delen van zorg op de zorgbelasting van volwassen kinderen. Deze aspecten 

behandel ik in deze dissertatie in vier hoofdstukken aan de hand van vier 

onderzoeksvragen.  

 

In hoeverre heeft de zorgintensiteit van broers en zussen, het aantal broers en 

zussen en kenmerken van broers en zussen invloed op de zorgintensiteit van een 

individueel volwassen kind?  
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Deze onderzoeksvraag wordt behandeld in hoofdstuk 2 met gebruik van 

gegevens van families met meerdere volwassen kinderen. Ik ga er vanuit dat een 

kind onderdeel uitmaakt van een breed systeem van relaties, waarin broers en 

zussen elkaar kunnen beïnvloeden. Uitgangspunt is dat de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van broers en zussen het belangrijkste mechanisme is in de 

invloed van broers en zussen op de zorgintensiteit van een kind. Het wordt 

verwacht dat een kind meer zorg geeft naarmate zijn of haar broers en zussen ook 

meer zorg zouden geven. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zorg kan 

echter geconditioneerd worden door verschillende factoren zoals, grootte van de 

familie, rollen van broers en zussen en hun mogelijkheid om te zorgen. Het wordt 

verwacht dat in grotere families een individueel kind minder hoeft te doen en dat 

wanneer broers en zussen gunstiger kenmerken hebben (bijvoorbeeld dichter bij 

de ouder wonen) om te kunnen zorgen, dit kind ook minder zorg gaat verlenen.  

Voor deze onderzoeksvraag wordt gebruik gemaakt van gegevens van de 

deelstudie (verzameld in 2000) van Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). 

Uit de LASA steekproef zijn 186 ouders met een zorgbehoefte geselecteerd die 

gerapporteerd hebben over de kenmerken en zorgactiviteiten van elk van hun 

kinderen (703 in totaal). Dat zijn 66 vaders en 120 moeders in de leeftijd tussen 63 

en 91 jaar die elk minimaal twee kinderen hebben en nog zelfstandig wonen. De 

relatie tussen de zorgintensiteit van een kind en de gemiddelde zorgintensiteit van 

de resterende broers en zussen is onderwerp van studie. Met behulp van 

multilevel regressie analyses toon ik aan dat kinderen solidair zijn met elkaar in 

hun zorgverlening. Hoe meer zorg zijn/haar broers en zussen geven, des te meer 

zorg een individueel kind zelf ook geeft. Verder kijk ik naar de relatie tussen 

zorgintensiteit van een kind en het aantal broers en zussen en hun kenmerken. 

Het onderzoek wijst uit dat hoe meer zussen een kind heeft, hoe minder een kind 

doet. Een kind geeft meer zorg als er meer broers en zussen zijn met partners en 

als broers en zussen een lage gemiddelde frequentie van uitwisseling van 

emotionele steun met hun ouder hebben. De studie ondersteunt dus het idee dat 

broers en zussen solidair zijn met elkaar in de zorgverlening aan ouders, maar dat 

dit wordt geconditioneerd door verschillende kenmerken van broers en zussen. 

Kinderen lijken elkaar vooral te compenseren wanneer sommige van hun broers 

en zussen minder zorg zouden kunnen of willen geven in verband met 

gezinsverplichtingen of omdat ze een zwakkere emotionele band met hun ouder 

hebben.  

 



 

 

In hoeverre en hoe gelijk wordt zorg verdeeld binnen families en in welke mate 

beïnvloeden overeenkomsten in kenmerken van de aanwezige kinderen het delen 

van zorg?  

  

Aan de hand van deze onderzoeksvraag (hoofdstuk 3) wordt het belang 

van het familieperspectief en het feit dat ieder kind een potentiële kandidaat is om 

zorg te verlenen onderzocht. Daarbij is het ten eerste de vraag hoeveel kinderen 

van de familie zorg verlenen; dus wat is het percentage van de zorgparticipatie? 

Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat zelfs als alle kinderen aan de 

zorgverlening meedoen, het nog steeds kan betekenen dat het ene kind veel meer 

doet dan de anderen (Dilworth-Anderson et al., 1999). Daarom onderzoek ik ook 

in hoeverre de zorg gelijk is verdeeld. Tenslotte, onderzoek ik in welke families 

zorgparticipatie en gelijkheid in zorgintensiteit bij broers en zussen het meest 

waarschijnlijk is. Daarvoor maak ik gebruik van het idee van “overeenkomstigheid” 

(idea of similarity) (Homans, 1974; McPherson et al., 2001), met de verwachting 

dat overeenkomende kenmerken van broers en zussen gerelateerd zullen zijn aan 

een grotere zorgparticipatie en meer gelijkheid in de zorgintensiteit.  

Voor deze studie gebruik ik dezelfde gegevens en dezelfde selectie van 

LASA-ouderen als toegepast in de eerste studie. Voor het beantwoorden van deze 

onderzoeksvraag worden alle individuele kenmerken en de waargenomen 

zorgintensiteit van de kinderen geaggregeerd op familie niveau. Het merendeel 

(bijna 78%) van de hulpbehoevende ouderen met twee of meer volwassen 

kinderen krijgt hulp van minstens één van hun kinderen bij taken in het 

huishouden en/of de persoonlijke verzorging. In 70% van de families waar 

tenminste één van de kinderen zorg geeft, wordt de zorg gedeeld met minimaal 

één andere broer of zus. Ongeacht het delen van de zorg, is in de meeste families 

de zorg niet altijd gelijk verdeeld. Verder laat deze studie zien dat in families waar 

meerdere kinderen een gelijke partnerstatus hebben (bijvoorbeeld, het merendeel 

is getrouwd, of juist niet), de zorgparticipatie van kinderen ook groter is en 

kinderen de zorg meer gelijk verdelen. De zorgintensiteit is ook meer gelijk in 

families waar de meeste kinderen overeenkomsten vertonen in arbeidsparticipatie 

en waar de emotionele steunuitwisseling met de ouder ook meer overeenkomstig 

is bij alle kinderen. De resultaten suggereren dat in families met grote 

overeenkomstigheid in kenmerken van kinderen, de zorgparticipatie van kinderen 

groter is en kinderen de zorg meer gelijk verdelen. De homogeniteit van families 

blijkt dus een belangrijke voorspeller te zijn bij het delen van de zorg.  



 

 

 

In hoeverre verklaren opvattingen over gelijkheid in genderrollen van mannen en 

vrouwen de verschillen in zorgverlening door mannen en vrouwen; en in hoeverre 

veranderde opvattingen over genderrollen en het verklaringsmodel van zorg 

tussen 1988 en 2000? 

 

De interpretatie van verschillen in zorgverlening bij kinderen wordt vaak 

gerelateerd aan sekse verschillen: dochters geven meer zorg dan zonen 

(Silverstein et al., 1995). De literatuur geeft hiervoor een aantal verklaringen, 

waarbij de belangrijkste oorzaak wordt gelegd bij de verschillende posities van 

mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en bij de verschillen in normen 

betreffende zorg voor ouders (Finley, 1989; Moen et al., 1994; Sarkisian & Gerstel, 

2004; Stoller, 1983). In dit onderzoek, beschreven in hoofdstuk 4, kijk ik naar 

families met meerdere kinderen van beide sekse. Ik onderzoek de opvattingen 

over genderrollen om na te gaan of opvattingen over gelijkheid van mannen en 

vrouwen een rol spelen bij het begrijpen van sekse verschillen in zorgverlening. 

Gegeven de stijging van het aandeel van werkende vrouwen over de tijd (Brewster 

& Rindfuss, 2000) en veranderingen in opvattingen over genderrollen (Brewster & 

Padavic, 2000), onderzoek ik tevens of het sekse verschil in zorgverlening in het 

latere cohort (1988) kleiner is dan in  het eerdere cohort (2000). Ook kijk ik of het 

effect van opvattingen over genderrollen op de zorgverlening over de tijd 

veranderd is.  

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden gebruik ik gegevens die 

afkomstig zijn van de Longitudinal Study of Generations (LSOG, Los Angeles, 

Californië). Dit onderzoek begon in 1971 bij 328 families, elk bestaande uit drie 

generaties. Respondenten van elke generatie rapporteren over hun eigen 

kenmerken, cross-generationele relaties, cross-generationele steun, partner 

relaties, normen en opvattingen. Ik analyseer de gegevens van twee generaties 

van 120 kinderen in 1988 en van 423 kinderen in 2000 met levende ouder(s) en 

levende broer(s) of zus(sen).  

Uit de resultaten van 1988 blijken de te verwachte sekse verschillen te 

bestaan in de steun gegeven aan een ouder; dochters geven hun ouders meer 

steun dan zonen. Opvattingen over gelijkheid in genderrollen zijn meer te vinden 

bij dochters, dan bij zonen. Wanneer er bij de analyses rekening wordt gehouden 

met genderrol opvattingen, zijn de sekse verschillen in steun zelfs groter. In het 

2000 cohort zijn zonen en dochters niet meer verschillend van elkaar betreffende 



 

 

hun steun aan de ouder. Genderrol opvattingen zijn meer gelijk dan in 1988, maar 

dochters hebben nog steeds meer gelijke ideeën over genderrollen van mannen 

en vrouwen dan zonen dat hebben. De resultaten lijken erop te wijzen dat 

verschillen tussen mannen en vrouwen in steun aan een ouder aan het 

veranderen zijn. Het effect van sekse rolopvattingen blijkt in 2000 niet meer 

relevant te zijn voor het steunen van een ouder. Deze studie suggereert dat zonen 

tegenwoordig een groter steun potentieel vormen. Daarnaast toon ik met deze 

studie aan dat opvattingen over gelijkheid in genderrollen een van de belangrijke 

determinanten van intergenerationele steun zijn. 

 

In hoeverre vermindert het delen van de zorg in zorgnetwerken de ervaren 

zorgbelasting bij volwassen kinderen? 

  

Het feit dat men onderdeel uitmaakt van een zorgnetwerk veronderstelt dat 

een kind met anderen moet communiceren over de zorgverlening en met anderen 

moet samenwerken in de zorg. Deze studie (hoofdstuk 5) is gebaseerd op het idee 

dat deel uitmaken van een netwerk een goed en veilig gevoel geeft, omdat het 

netwerk doorgaans vooral een bron van steun is. Daardoor zou het delen van de 

zorg met anderen minder belastend moeten zijn voor een kind dan wanneer het 

die zorg alleen zou geven. De ervaren zorgbelasting kan echter ook variëren naar 

een aantal kenmerken van dit zorgnetwerk. Ten eerste wordt nagegaan hoe 

belangrijk de beschikbaarheid van steun en waardering van het zorgnetwerk is 

voor de ervaren zorgbelasting. Daarnaast wordt het belang van de grootte en de 

samenstelling van het netwerk onderzocht, hoe de zorg verdeeld wordt en hoe 

lang de zorgverdeling al plaatsvindt. Naar verwachting zou het delen van zorg 

binnen grotere netwerken, het delen met familie, het delen van meerdere taken en 

voor een langere periode de zorgbelasting verminderen. Een negatief effect wordt 

verwacht wanneer er mogelijke onenigheden over de zorgverlening binnen het 

netwerk bestaan, dit zou de zorgbelasting van een kind moeten doen toenemen.  

Voor deze onderzoeksvraag gebruik ik gegevens van de studie „Informele 

Hulp 2007‟, verzameld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (het SCP) en het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (het CBS). Mantelzorgers hebben informatie 

verstrekt over hun eigen kenmerken, kenmerken van de zorgbehoevende, 

zorgactiviteiten, zorgbelasting en informatie over andere mantelzorgers. Ik 

selecteer 602 mantelzorgers die voor hun (schoon)ouders hebben gezorgd in de 



 

 

leeftijd van 55 tot en met 103 jaar en die daarnaast ook andere mantelzorgers 

hebben geïdentificeerd.  

Uit de resultaten blijkt dat 17% van de mantelzorgers niet belast is en dat 

8% zwaar belast is. De resultaten wijzen uit dat de belasting lager is als men de 

zorg deelt met meerdere mensen en als meer taken worden verdeeld. Dit effect 

wordt echter niet veroorzaakt omdat men dan minder uren zorgt, maar mogelijk 

omdat men dan meer betrokkenheid ervaart. Het kind ervaart ook minder belasting 

als de zorg langer gedeeld wordt (in maanden), maar dan vooral omdat hij of zij 

dan minder uren zorg hoeft te geven, waardoor minder belasting wordt ervaren. Of 

men de zorg deelt met familie, met buren of met vrienden, maakt niet uit voor de 

ervaren zorgbelasting. Onenigheden binnen het netwerk vergroten de kans op 

ervaren zorgbelasting. Deze resultaten ondersteunen het algemene idee over 

netwerken, dat het belang van positieve interacties bij mensen benadrukt 

(Antonnucci, 2001). Gegeven dat conflicten in het zorgnetwerk de zorgbelasting 

doen toenemen, is het belangrijk dat het delen van de zorg op een positieve 

manier plaatsvindt en goed gecoördineerd wordt.  

 

Implicaties 

 

Dit proefschrift heeft als uitgangspunt dat mantelzorg aan oude ouders vaak 

gehele netwerken omvat, waarbij de zorgverlening door een volwassen kind niet 

onafhankelijk gezien kan worden van de andere aanwezige en potentiële 

mantelzorgers. De huidige solidariteit- en stress modellen in de zorgliteratuur zijn 

beperkt tot dyades van zorgverleners en zorgbehoevenden; dit onderzoek toont 

aan dat de beschikbaarheid en kenmerken van medehelpers evenzo belangrijk 

zijn bij het onderzoeken van de gegeven zorg of uitkomsten van de zorg. 

Daarnaast laat deze dissertatie zien dat het verklaringsmodel van zorg over de tijd 

verandert.  

In deze dissertatie maak ik gebruik van drie verschillende databestanden. 

In een van die bestanden worden alle gegevens verstrekt door ouderen zelf, terwijl 

in twee andere bestanden gegevens worden verstrekt door de kinderen. Beide 

data bronnen hebben hun voordelen en nadelen en het is belangrijk dat beide 

perspectieven in deze dissertatie belicht worden. Helaas hebben alle gebruikte 

databestanden een algemene beperking, namelijk de afwezigheid van informatie 

over de interactie tussen actoren rondom zorg. We weten namelijk niet of en in 

welke mate er sprake is van  communicatie tussen kinderen, hoe die verloopt en in 



 

 

hoeverre de interactie rondom zorg via de ouder plaatsvindt. Gegevens over deze 

interacties zouden inzicht kunnen geven in hoe de communicatie rondom zorg 

precies verloopt en wat voor consequenties dit heeft voor het geven van zorg en 

de ervaren zorgbelasting door alle betrokkenen. Toekomstig onderzoek naar 

zorgverlening zou meerdere actoren in het zorgnetwerk moeten betrekken om 

meer zicht te krijgen op dit soort processen. Gegeven dat de gebruikte 

databestanden respondenten betrekken uit Nederland en Californië (VS), 

beperken de resultaten van dit onderzoek zich tot deze contexten. Variatie in zorg, 

echter, reflecteert vaak nationale verschillen in zorgbeleid en in 

zorgarrangementen beschikbaar voor een zorgbehoevende en voor een 

mantelzorger. In het Nederlandse onderzoek van dit proefschrift blijkt het gebruik 

van professionele zorg niet belangrijk voor de zorgverlening door kinderen, maar 

mogelijk is dit in een andere zorgcontext wel het geval.  

Deze studie heeft ook implicaties voor families, professionele hulpverleners 

en beleidsmakers. Het delen van de zorg vermindert de zorgbelasting bij 

mantelzorgers. Het is daarom belangrijk dat families zorgtaken over meerdere 

personen verdelen en dat zowel ouderen als mantelzorgers streven naar grotere 

zorgnetwerken waarbinnen taken goed en zonder conflicten verdeeld worden, 

zodat delen in zorg de mantelzorger ontlast. Professionele hulpverleners richten 

vaak hun aandacht op de primaire zorgverlener, maar zouden een rol kunnen 

spelen in de coördinatie van een groter zorgnetwerk. Daarbij is het belangrijk dat 

de mogelijkheden en kenmerken van alle bestaande en potentiële mantelzorgers 

(ook niet-familie mantelzorgers) meegenomen worden.  

 

Concluderend laat dit proefschrift de complexiteit en diversiteit van het proces van 

zorgverlening zien. Bovendien, laat het zien dat individuele ouder-kind dyades in 

de bredere context van zorgverlening ingebouwd moeten worden om deze 

complexiteit beter te kunnen begrijpen. 

 


