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Uitgaven langdurige zorg gerelateerd aan BBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: OECD (2011) 
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Geld en mantelzorg 
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Economisch kapitaal 
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Mantelzorg: aan wie en wat (lang en intensief) 

Hulpbehoevende is   
Inwonend kind of partner 32 
Niet-inwonend kind of partner 6 
Ouder, ander familielid 
Kennis vriend buur of collega 

48 
14 

 
Geeft hulp in de vorm van:   
Emotionele steun en toezicht 92 
Begeleiding bij bezoeken buitenshuis 91 
Huishoudelijke hulp 88 
Begeleiding bij administratie 77 
Persoonlijke verzorging 41 
Verpleegkundige hulp 40 
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Economische waarde (lang en intensief)  

 

  inwonend 
uitwonend 

kind/partner 
andere  
familie 

vriend, 
buur 

 

uren (pp, pw) 40 21 19 20 

duur (weken) 39 36 35 30 

Uurtarief 9,5 9,5 9,5  9,5 
miljarden 
euro’s 3,6 0,3 2,1 0,5 

 

Bron: Boer, Alice H. de, Isolde B. Woittiez en Tessa M van Zonneveld (2013), Mantelzorg op waarde geschat. In: 

TSG 91, nummer 3, pag. 98-101.  
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Onkosten en vergoedingen 
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In de kranten 

 

 

 

 

 

 

‘Mantelzorgers gaan ver, ook 
financieel’ 

'Maak het mantelzorgers 
financieel makkelijker’ 

‘Mantelzorgers krap bij kas’  

‘Mantelzorger hoest zelf 1100 
EURO op’  
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Wist u dat…. 

… ruim de helft van de mantelzorgers extra uitgaven heeft (13% 
tussen de 100 en 300 euro en 7% meer dan 300 euro) 

 

… de extra uitgaven hoger zijn naarmate de intensiteit van de 
hulp groter is en de belasting van de mantelzorger stijgt. 

 

… de uitgaven hoger zijn naarmate de zorgvrager jonger is, en 
de persoon zijn of haar partner verzorgt 

 

… 10% extra uitgaven heeft én daarvoor een vergoeding krijgt 
(bv. van de hulpbehoevende of belastingdienst) 
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…ontvangt 55% wel eens een kleine attentie of cadeautje 

 

…krijgt 20% wel eens een schenking  

 

…krijgen mantelzorgers veel waardering  

van de hulpbehoevende 

 

Aan de andere  kant…. 



Sociaal en Cultureel Planbureau 

 

• Een heel kleine groep (5%) ontvangt een vergoeding via  
het persoonsgebonden budget 

 

• Helpers van kinderen of vrienden zijn oververtegenwoordigd 
onder de mantelzorgers met pgb 

 

• Andere factoren: intensieve hulpverlening, verzorging van 
een persoon met een verstandelijke beperking en de inzet 
van respijt 

 

 

 

Mantelzorgers met een pgb  
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Mantelzorgcompliment 2007-2012 
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Relatie met betaald werk 
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Aandeel werkenden die mantelzorg verlenen 

8% 

1996 - 2002  

13% 

2004 

18% 

2012 
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Groei mantelzorg vooral bij…. 
 
 

45-65 jarigen vrouwen en mannen 
part-time 

werkenden 

verzuim bij een 
grote werkweek 

… en bij langdurige 
hulp 
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(Bron: de Volkskrant 24 maart 2015) 
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Relatie met professionele zorg 
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Mantelzorgers delen de hulp met anderen 
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 Wat als…. de mantelzorger uitvalt 
 

%     

overname door familie, huisgenoten vrienden of bekenden 55 

overname door thuiszorg  40 

opname tehuis was dan onvermijdelijk geweest 19 

inschakelen van particuliere hulp  8 

overname door personeel van het tehuis waar de persoon nu woont 6 

ontslag uit ziekenhuis was dan niet mogelijk geweest 4 
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Mantelzorg is niet gratis 
 

Geld doet er 
toe, ook in 

de 
mantelzorg 

burgers 

Directe en 
indirecte 
kosten 

werkgevers 

Wie betaalt 
de 

rekening? 

en de 
overheid? 
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Alice de Boer 
a.de.boer@scp.nl 
www.scp.nl 

Dank u voor uw aandacht! 
Vragen?? 

mailto:a.de.boer@scp.nl
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=34852

