
#10: Voor elkaar zorgen... 
Wat is daar nu erg aan?



Rick Kwekkeboom

• Rick Kwekkeboom (1958) studeerde na haar eindexamen Gymnasium B 
Huishoudwetenschappen aan de toenmalige Landbouwhogeschool in 
Wageningen. Binnen deze studierichting specialiseerde zij zich in 
maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg. Na projectmedewerker te 
zijn geweest bij het NIMAWO, startte zij in 1985 als wetenschappelijk 
ambtenaar bij het Stafbureau Onderzoek van het Directoraat Generaal Welzijn 
van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

• In 1991 stapte zij over naar het Sociaal en Cultureel Planbureau waar zij 
onderzoek deed naar het lokale beleid en voorzieningenaanbod voor mensen 
met langdurige beperkingen. In 2001 promoveerde zij op een onderzoek naar 
het draagvlak en de draagkracht voor de vermaatschappelijking in de 
geestelijke gezondheidszorg. Tussen 2003 en 2009 combineerde zij haar 
functie bij het SCP met die van lector Vermaatschappelijking in de Zorg bij 
Avans Hogescholen. Per januari 2010 is zij lector Community Care bij de 
Hogeschool van Amsterdam.

• Zie ook: https://www.linkedin.com/in/rick-kwekkeboom-59479527

Lector Community Care



Voor elkaar zorgen…

Is dat echt zo erg? 



Zomaar wat beelden… 



Of deze…? 

• Jmz Markant

• https://Community Care meets...

https://www.youtube.com/watch?v=r2YuFpxmbcs
https://www.youtube.com/watch?v=BIrpzB2wt_g&t=16s


Twee dingen

• Nederland: democratie

• Nederland: verzorgingsstaat
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‘Community care’

Caring for Care in the community

(professionele zorg)

Caring about Care by the community

(informele zorg)
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Opname van mensen met een zorgvraag
in de samenleving

Caring Community



Hoe zorgzaam zijn we dan eigenlijk????

Nou…… behoorlijk



Bron(nen) van zorg
• Het ‘systeem’ : sociale netwerk

• Het georganiseerd vrijwilligerswerk in de zorg

• Hand en spandiensten wijk/buurt/etc

• Toegankelijke samenleving

• Professionele zorg/ondersteuning, ambulant 
en residentieel

• 80

• 5 (ca)

• 2 (???)

• ???

• 20

• 100
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Vormen van informele zorg

Informele zorg

intensief

Zelfzorg/zelfhulp mantelzorg Vrijwillige zorg

niet intensief

zelfzorg sociale steun lotgenotencontact Vrijwillige zorg 

afstand afstand



Wat is wat…. 

• Mantelzorg: 
– zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een 

hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, 
waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie

• Vrijwillige zorg:
• onbetaalde en onverplichte werkzaamheden in georganiseerd verband voor 

anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben en met wie – bij de start –
geen persoonlijke relatie bestaat



En waar hebben we het dan over…
SCP (2013)

• ongeveer 20% van de volwassen Nederlanders geeft meer dan 
drie maanden of meer dan acht uur per week mantelzorg en 

• 8 tot 15% van de volwassenen is (weleens) actief in het 
vrijwilligerswerk in de zorg. 

• vrouwen zijn actiever in de informele zorg dan mannen.



Reden zorgverlening - mantelzorg



Reden zorgverlening - vrijwilligers



‘ontspoorde mantelzorg’ ??? 



Oorzaken overbelasting

• Gedragsproblemen verzorgde

• Gebrek aan ondersteuning informele circuit

• Gebrekkige samenwerking/afstemming professionele dienstverlening
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Reden zorgverlening - mantelzorg



Motieven om te zorgen

Alle Ps. Pr. V. B. 

Liefde/genegenheid 28 24 28

Vanzelfsprekend 31 30 32

Plicht 14 18 14

Wil alleen hulp van mij 3 6 4

Niemand anders beschikbaar 3 5 5

Wil opname voorkomen 3 1 5

Risico verloedering/eenzaamheid n.g. X x



Het is niet alleen kommer en kwel



en in Amsterdam ? 

• In 2008 verleent 12% van de Amsterdammers 
mantelzorg, in 2010/2011 ca. 16%, in 2012 9% (ander 
onderzoek…) 

• Het gaat dus om ca. 75.000 mensen (?)
• 75% verleent 3 tot 10 jaar zorg; ruim de helft meer dan 

12 uur per week
• Deelname aan vrijwilligerswerk lager dan landelijk en 

afgenomen
• Informele hulp hoger dan landelijk gemiddelde: bijna 

50% vs. 30%
• Percentage dat vaak informele hulp verleent 

toegenomen: 16 % in 2008,  21% in 2010



Onderzoek HvA

• Informatie van bijna 900 Amsterdammers die actief zijn in 
informele zorg: 
– bijna 600 mantelzorgers

– bijna 400 vrijwilligers
– 178 mantelzorger én vrijwilliger

NB: geen onderzoek onder hele bevolking, dus niet 
representatief…



Reden zorgverlening



Risico’s op overbelasting

Tabel 5: Mate van belasting 2013

Horizontaal gepercenteerd

Bron: IZ&D ‘13

n Niet of nauwelijks 
belast

Enigszins belast Tamelijk zwaar belast Zeer zwaar belast Overbelast

Alle mantelzorgers 579 20 41 26 9 5

Mantelzorgers die zorgen voor iemand met onderstaande 
problematiek:

Ouderdom 209 22 39 25 8 6

Dementie (bijv. Alzheimer) 111 10 43 24 14 9

Een andere vorm van NAH 66 11 32 29 20 8

Verstandelijke beperking 61 14 48 22 10 7

Lichamelijke beperking 198 16 44 25 10 5

Verslaving 13 0 33 42 8 17

Psychosociale problemen 79 12 38 25 12 13

Psychiatrische problematiek 89 16 40 29 9 6

Chronische ziekte 122 17 42 27 10 3

Anders, namelijk: … 74 20 37 26 11 7
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Door ervaring wijs geworden…..

mantelzorgers eens oneens Geen mening

Ik ben bereid om in de toekomst meer mantelzorg te verrichten 30 50 20

Ik zou anderen aanraden om mantelzorg te (gaan) verrichten 47 17 36

vrijwilligers

Ik ben bereid om in de toekomst meer vrijwilligerswerk te verrichten 37 37 25

Ik zou anderen aanraden om vrijwilligerswerk te (gaan) verrichten 79 5 16



……..er is nog een wereld 
te winnen…..



Of deze…? 

• Jmz Markant

• https://Community Care meets...

https://www.youtube.com/watch?v=r2YuFpxmbcs
https://www.youtube.com/watch?v=BIrpzB2wt_g&t=16s


Onderzoek met verschillende lagen:        

• Enquete eerstejaars HvA – 2015/2016
• n=2282

• Enquete studenten FMR - 2015
• n= 968

• Diepte interviews studenten FMR en FG – 2016
• n= 20



De cijfers:
• 16% van alle eerstejaars zeggen zorgtaken te hebben

• Verschillen per opleiding:
– Students FMR and FG oververtegenwoordigd (26% resp. 19%)

• Helft van degenen die studie en zorg combineren besteden > 
4 u/week aan zorgtaken, kwart van en zelfs > 8 u/week



De cijfers:

• 27% van alle FMR studenten denken dat ze ‘jonge
mantelzorger zijn’ 

• 67% is het daadwerkelijk; 6 van de 10 hebben zorgtaken

• Twee derde geeft aan dat zorverlening de studie beinvloedt



De cijfers:
• Meestal ouders die zorg krijgen (moeder 35%, vader 25%) of broers (16%) 

of zusters (13%)

• Meest voorkomende redenen: psychische problematiek (49%) en/of 
lichamelijke beperkingen/chronische ziekte (40%)

• Meest gegeven zorg: emotionele steun (87%), hulp in de huishouding (59%) 
en ‘logistiek’ (30%, administratie, begeleiding)

• Meer dan de helft van de studenten met zorgtaken geeft aan te verzuimen
bij colleges of afspraken en te laat te zijn met inleveren



Uit de interviews:

• Zorgsituatie zeker van invloed op de studie:
– Soms maar gokken op een herkansing omdat een toets slecht uitkomt
– Studieresultaten zijn mogelijk slechter dan nodig
– Risico op studievertraging, oplopend tot twee jaar

• Behoefte aan ondersteuning zoals: 
– Minder strenge regels voor toetsen en deadlines; meer herkansingen

mogelijk
– Meer kennis en interesse bij studieloopbegeleiders en studenten
– Een HvA brede regeling om studie en mantelzorg te combineren, zoals ook

voor topsporters.



Richting conclusies…



Nog even terug…..



Taak professionals

• Niet nostalgisch terugblikken (?) naar een verzorgingsheilsstaat
waarvoor in Nederland geen steun (meer?) bestaat

• Samen werken met en steun geven aan mensen die zorg willen
(en kunnen) verlenen

• (In overleg) overnemen waar zorg te zwaar is en grenzen
informele zorg bereikt zijn



Wat betekent dat concreet?

• Maak vanaf wanneer het kan gezamelijke afspraken: 

• Triade: cliënt, diens netwerk en professional

• Leg zo nodig vast, maar leg altijd uit…. 



Voor elkaar zorgen…

Is dat echt zo erg?

Nee, als je maar weet dat je hulp krijgt 
als het (toch) te zwaar wordt 



Volgende brandende kwestie:

• Datum en Tijd
• Naam Lector
• Onderwerp
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