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In het licht van de participatiesamenleving 
streeft de overheid er naar de rol van 
mantelzorgers in de uitvoering van 
zorgtaken te vergroten. Er wordt hierbij 
vanuit gegaan dat familieleden relatief 
eenvoudig de intensiteit van hun band 
met een hulpbehoevend familielid kunnen 
aanpassen. Maar zijn familiebanden wel 
zo flexibel? Of zijn patronen van contact, 
hulpuitwisseling en conflict vaak diep 
ingesleten en moeilijk aan te passen? 
Onderzoek gebaseerd op de Netherlands 
Kinship Panel Study laat zien dat  
– ondanks een veranderende samenleving – 
familiebanden relatief stabiel zijn. Dit roept 
de vraag op of de overheid wellicht te hoge 
verwachtingen heeft van het aanwenden 
van familiesolidariteit om de zorgkosten in 
Nederland verder terug te brengen.

Alvorens familiebanden te kunnen bestuderen, is het noodzakelijk om te bepalen wat 
er precies onder een band of relatie wordt verstaan. Binnen een relatie zijn er immers 
diverse eigenschappen of aspecten te onderscheiden, zoals contact, hulpuitwisseling en 
affectie, maar ook negatieve aspecten, zoals conflict. Voorheen werden deze aspecten 
voornamelijk afzonderlijk van elkaar bestudeerd. Een nadeel is echter dat er dan een 
incompleet en onjuist beeld van familierelaties kan ontstaan. Zo kunnen familieleden 
weliswaar veel contact hebben, maar als gevoelens van affectie ontbreken, dan is de 
aard van de relatie anders dan wanneer deze wel aanwezig zijn. Om een compleet en 
correct beeld van familiebanden te krijgen is het daarom van belang om de diverse as-
pecten tegelijkertijd te bestuderen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, maar 
de methode die hier wordt toegepast is om, op basis van de data van de Netherlands 
Kinship Panel Study (NKPS), een typologie van familiebanden te creëren. De typologie 
die hier wordt gepresenteerd is gebaseerd op de relaties die NKPS-respondenten had-
den met andere volwassen familieleden. Zowel ouder-kind- als broer-zusrelaties zijn 
onderzocht. Met broer-zusrelaties worden alle combinaties van verwantschap bestu-
deerd, dus tussen broers, tussen zussen en tussen broers en zussen. Relaties waarbij 
in zijn geheel geen contact was, waarbij één van beide familieleden in het buitenland 
woonachtig was of waarbij beiden in hetzelfde het huishouden woonden, zijn buiten 
beschouwing gelaten. 

Op basis van de antwoorden van de respondenten over de mate van contact, de prak-
tische, emotionele en financiële hulpuitwisseling, de relatiekwaliteit en eventuele 
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De kans op conflict is bij de ambivalente en con-
flictueuze type familiebanden wel bovengemid-
deld hoog. Het ambivalente type verschilt echter 
van het conflictueuze type doordat de hogere 
kans op conflict wordt vergezeld door een ver-
grote kans op frequent contact en praktische en 
financiële hulpuitwisseling – aspecten die over 
het algemeen juist positief worden geacht. Het 
percentage ambivalente relaties is onder ouder-
kindrelaties tweemaal zo hoog als onder broer-
zusrelaties, terwijl het percentage conflictueuze 
relaties onder broers en zussen driemaal zo hoog 
is als onder ouder-kindrelaties. 

Uit de analyses bleek dat het vijfde type familie-
band verschilde voor ouder-kind- en broer-zus-
relaties. Bij ouder-kindrelaties kan dit type wor-
den omschreven als affectief, waarbij de kans op 
‘face-to-face’ contact of praktische hulpuitwis-
seling vrijwel nihil is, maar de kans op indirect 
(telefonisch of schriftelijk) contact, emotionele 
hulpuitwisseling en een goede relatiekwaliteit 
wel hoog zijn. Ongeveer 1 op de 12 ouder-kindre-
laties valt onder dit type.

Onder broer-zusrelaties wordt het vijfde type 
ondanks een verhoogde kans op een goede re-
latiekwaliteit gekenmerkt door een geringe hoe-
veelheid contact – noch direct, noch indirect. Dit 
type kan dan ook het beste worden omschreven 
als afstandelijk en ongeveer 1 op de 5 broer-zus-
relaties kan als zodanig worden getypeerd. 

Veranderingen
Wanneer er wordt gekeken naar de ontwik-
kelingen in de tijd, dan valt op dat er niet veel 
verandert over de verschillende ronden van da-
taverzameling. Voor zowel ouder-kind- als voor 
broer-zusrelaties is de verdeling over de relatie- 
typen vrijwel gelijk gebleven. Desalniettemin 
zijn er tussen de ronden wel degelijk transities 
tussen de verschillende typen waar te nemen en 
verschillen de relatietypen in stabiliteit. Zoals in 
figuur 2 te zien is blijven harmonieuze typen het 
meest ongewijzigd over de tijd, terwijl de ambi-
valente en conflictueuze relatietypen het vaakst 
veranderen in een ander type. Ook blijken ouder-
kindrelaties stabieler te zijn: tussen iedere ronde 
van dataverzameling blijft gemiddeld 90 procent 
van de relaties ongewijzigd, terwijl dit bij broer-
zusrelaties ‘slechts’ 84 procent is. Dit is in lijn met 
eerder onderzoek dat heeft aangetoond dat rela-
ties tussen broers en zussen minder plichtmatig 
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conflicten met een familielid zijn er – zowel on-
der ouder-kind- als onder broer-zusrelaties – een 
vijftal typen familiebanden te onderscheiden. 
Deze typen blijken de familiebanden in alle vier 
de ronden van dataverzameling van de NKPS het 
best te beschrijven. In de tabel is te zien hoe de 
onderscheiden typen van elkaar verschillen. Een 
vinkje geeft aan dat de kans op een dergelijke ei-
genschap bovengemiddeld groot is.

Typen familiebanden
Het meest voorkomende type familieband in 
de meest recente ronde is het harmonieuze, dat 
wordt gekenmerkt door een bovengemiddelde 
hoeveelheid contact, praktische, emotionele en 
financiële hulpuitwisseling, en een zeer goede 
relatiekwaliteit. De kans op conflict in dit type fa-
milieband is vrijwel nihil. Zoals te zien is in figuur 
1, kan meer dan de helft van het aantal ouder-
kindrelaties worden omschreven als harmonieus, 
terwijl dit bij broer-zusrelaties slechts voor 1 op 
de 3 relaties opgaat. 

Het tweede type familieband kan worden om-
schreven als plichtmatig; er is veel ‘face-to-face’ 
contact tussen beide familieleden, maar dit ver-
taalt zich niet in een hoge mate van hulpuitwis-
seling. Wel is de kans dat de relatiekwaliteit bij 
dit type zeer goed is bovengemiddeld hoog en is 
de kans dat de relatie wordt gekenmerkt door 
conflict laag. Zowel onder ouder-kind- als onder 
broer-zusrelaties kan ongeveer 1 op de 6 relaties 
worden getypeerd als plichtmatig. 

Figuur 1. Verdeling van typen familierelaties onder ouder-kind- en broer-zusrelaties, 2014
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Typen familierelaties in de Netherlands Kinship Panel Study naar eigenschappen

Minstens maandelijks face-to-face (‘fysiek’) contact in de laatste 12 maanden ✓ ✓ ✓   

Minstens maandelijks schriftelijk of telefonisch contact in de laatste 12 maanden ✓  ✓  ✓ 

Praktische hulp uitgewisseld in de laatste 3 maanden ✓  ✓   

Emotionele hulp uitgewisseld in de laatste 3 maanden ✓    ✓ ✓

Financiële hulp uitgewisseld in de laatste 3 maanden  ✓  ✓  ✓ 

(Zeer) goede relatiekwaliteit ✓ ✓   ✓ ✓

Minstens éénmaal conflict in de laatste 3 maanden   ✓ ✓  

1)  Alleen onderscheiden onder ouder-kindrelaties.   2)  Alleen onderscheiden onder broer-zusrelaties.   ✓ Kans op eigenschap bovengemiddeld groot.

Afstandelijk2Affectief1 Conflictueus Ambivalent PlichtmatigHarmonieus

Bron: NKPS.



zijn dan ouder-kindrelaties waarin morele over-
wegingen ten aanzien van contact en hulpuit-
wisseling een grotere rol spelen. Desalniettemin 
blijkt zowel onder ouder-kind- als onder broer-
zusrelaties een verandering in de relatie veelal 
terug te leiden naar belangrijke gebeurtenissen 
in de levens van één van beiden familieleden. Zo 
laat een echtscheiding of huwelijk of de geboorte 
van een kind de kans op een transitie naar een 
ander relatietype toenemen. De meeste invloed 
heeft echter de geografische afstand tussen de 
twee familieleden: wanneer één van beiden ver-
huist is het zeer waarschijnlijk dat de relatie tus-
sen beiden verandert. 

Geen uniek beeld
Het beeld dat naar voren komt uit de vier ronden 
van de NKPS is zeker niet uniek. In een soortge-
lijke studie met Amerikaanse data is voor ouder-
kindrelaties eenzelfde typologie van familieban-
den gevonden. En net als in de huidige studie 
bleken ouder-kindrelaties meer gekenmerkt te 
worden door stabiliteit dan door verandering. De 
vraag is dan ook in hoeverre overheidsbeleid dat 
gericht is op het stimuleren van mantelzorg suc-
cesvol zal zijn. Immers, patronen van contact en 
hulpuitwisseling tussen familieleden lijken meer 
bepaalt te worden door de historie van een rela-
tie, dan door prikkels van buitenaf. Bovendien 
blijkt dat een toename in hulpverlening veelal ge-
paard gaat met een toename in het aantal conflic-
ten tussen familieleden. Eerder onderzoek heeft 
laten zien dat dit ambivalente relatietype het 
sterkst een negatieve impact heeft op het welzijn 
van familieleden – sterker nog dan conflictueuze 
familierelaties. Het valt dus te bezien of het toege-
nomen beroep op mantelzorgers op termijn geen 
negatieve gevolgen heeft voor het algemene wel-
zijn in Nederland.

Martijn Hogerbrugge, Wales Institute  

of Social & Economic Research, Data & Methods 

(WISERD), Cardiff University,  

e-mail: hogerbrugge@cardiff.ac.uk
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Figuur 2. Percentage relaties dat is veranderd van type familieband tussen twee opeenvolgende ronden van dataverzameling, 2002-2014 
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Netherlands Kinship Panel Study 
Familiebanden in Nederland
De Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) is een grootschalig representatief survey-
onderzoek onder volwassenen in de leeftijdsgroep 18-79 jaar naar familiebanden in Ne-
derland. Volgend op drie eerdere rondes sinds 2002, heeft in de tweede helft van 2014 
een vierde ronde van dataverzameling plaatsgevonden. Hiervoor zijn (wederom) dezelfde 
respondenten benaderd die aan de voorgaande ronde hebben meegewerkt. Net als in de 
eerdere rondes zijn er vragen gesteld over de relatie met de partner en met familieleden, 
over belangrijke gebeurtenissen in de eigen levensloop en in die van andere familieleden 
– zoals echtscheidingen, geboortes, en overlijdens, maar ook bijvoorbeeld werkloosheid, 
pensionering en eventuele verhuizingen. Daarnaast is er in de vierde ronde meer aandacht 
besteed aan verwachtingen ten aanzien van partnerrelaties en gezinsvorming. In tegen-
stelling tot in de eerdere rondes vond het merendeel van de dataverzameling niet langer 
plaats via persoonlijke of telefonische interviews, maar via gepersonaliseerde online vra-
genlijsten. De eerste ronde van de NKPS die plaatsvond in de periode 2002-2004 telde circa 
9.800 respondenten, de tweede ronde in de periode 2006-2007 circa 6.100, de derde in de 
periode 2010-2011 circa 4.400 en de laatste ronde in 2014 ruim 2.800.

De vierde ronde van dataverzameling had niet plaats kunnen vinden zonder financiering 
verkregen uit de Fondsen ‘Investeringen Groot’, ‘Longitudinale Surveys en Panels’ en 
‘Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten’ van de Nederlandse Organisa-
tie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De NKPS ontvangt daarnaast ook financiële 
ondersteuning uit het Strategische Fonds van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) en van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 
(NIDI), de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Voor meer informatie zie: www.nkps.nl

Bron: NKPS.

http://dx.doi.org/10.1093/geronb/gbu069
http://dx.doi.org/10.1093/geronb/gbu069
http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00306.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00306.x
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/20747
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/20747
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Kinderen verhogen de drempel om uit elkaar te 
gaan en toch zijn er in Nederland bij meer dan de 
helft van de scheidingen minderjarige kinderen 
betrokken. Bij de 35 duizend echtscheidingen in 
2014 waren in 56 procent van de gevallen kin-
deren in het spel. En dat aspect is zorgwekkend 
want uit Amerikaans onderzoek blijkt dat vooral 
moeders met jonge schoolgaande kinderen nade-
lige effecten ondervinden van een scheiding. Er is 
in Nederland veel onderzoek gedaan naar de ne-
gatieve gevolgen van scheiding voor het welzijn 
van ex-partners, maar de rol die het hebben van 
kinderen daarin speelt is tot nu toe onderbelicht 
gebleven.

Waarom zou het hebben van jonge kinderen de 
gevolgen van een scheiding verergeren? De pe-
riode rond een scheiding brengt veel stress met 
zich mee en het is moeilijker daar mee om te 
gaan als tegelijkertijd de zorg voor jonge kinde-
ren doorloopt. Je zou ook kunnen stellen dat een 
scheiding de zorg voor jonge kinderen een stuk 
lastiger maakt. De zorg komt dan immers vaak op 
de schouders van één ouder terecht. In het me-
rendeel van de gevallen is dat de moeder. Ook 
hebben kinderen vaak moeite met een scheiding 
wat weer tot schuldgevoelens bij ouders kan lei-

Jonge kinderen vergroten de negatieve gevolgen van scheiding voor het welbevinden van de ex-partners. 
Onderzoek op basis van de Netherlands Kinship Panel Study wijst dat uit. Vooral het welbevinden van 
moeders van jonge kinderen gaat er sterk op achteruit. Voor mannen en vrouwen zonder jonge kinderen 
zijn er geen nadelige effecten te traceren.

De pijn van een scheiding treft 
vooral moeders met jonge kinderen

JORNT MANDEMAKERS

Foto: Matthijs/Flickr

den. Daarnaast zijn de nadelige financiële gevol-
gen van een scheiding groter als er (jonge) kin-
deren in het spel zijn. Zo is het voor ex-partners 
moeilijker om een zelfstandig huishouden te 
voeren als werk gecombineerd moet worden met 
de zorg voor (jonge) kinderen. Dit speelt waar-
schijnlijk vooral voor moeders. Uit eerder on-
derzoek blijkt dat een nieuwe partner het ‘beste 
medicijn’ is om nadelige gevolgen van een schei-
ding teniet te doen. Kinderen verlagen echter de 
kans op het vinden van een nieuwe partner en dat 
geldt vooral voor moeders omdat zij veelal met de 
kinderen ‘blijven zitten’. Verder zorgt het hebben 
van gezamenlijke kinderen met een ex ervoor dat 
er meer contact over de opvoeding van de kin-
deren is, waardoor conflicten met de ex kunnen 
voortduren en het scheidingsproces langer duurt 
en moeilijker is.

Is ook in Nederland een scheiding voor moeders 
van jonge kinderen nadeliger? Met de Nether-
lands Kinship Panel Study (NKPS) kan dit wor-
den uitgezocht. We maken gebruik van alle vier 
de rondes van de NKPS. Respondenten die ge-
huwd of ongehuwd samenwoonden bij aanvang 
van de studie werden gevolgd over een periode 
van maximaal 13 jaar (2002-2014). We bekijken 
alleen de effecten van een eerste scheiding en al-
leen in de NKPS-ronde volgend op de scheiding. 
We gaan na wat de rol is van het hebben van ge-
zamenlijke kinderen met de ex-partner ten tijde 
van de scheiding en kijken naar de leeftijd van 
het jongste kind. We gaan ervan uit dat scheidin-
gen van samenwoonrelaties en huwelijken even 
zwaar zijn en maken dan ook geen onderscheid. 

In 2006-2007 waren 158 (3,9%) van de 4.088 
(on)gehuwde samenwoners uit de eerste ronde 
(2002-2004) uit elkaar gegaan. In 2010-2011 en 
2014, toen het onderzoek herhaald werd, waren 
dit er respectievelijk 95 (3,2% van 2.987) en 42 
(2,1% van 1.990). Hierdoor komt het totaal aan-
tal scheidingen op 295, bij 187 vrouwen en 108 
mannen. Ongeveer een op de vijf vond direct na 
de scheiding weer een nieuwe samenwoonpart-
ner. Kinderen van 18 en jonger komen in onge-
veer de helft van de scheidingen voor en die van 
12 jaar en jonger komen in ongeveer een derde 
voor.

Zijn en haar scheiding
Figuur 1 geeft het welbevinden weer voor en na 
de echtscheiding voor mannen en vrouwen in de 



WELBEVINDEN

Welbevinden is gemeten met de zo-
genoemde Mental Health Inventory 
schaal (MHI-5). Dit zijn vijf vragen 
over de gemoedstoestand in de af-
gelopen vier weken. Het zijn vragen 
over de mate van zenuwachtigheid, 
rustig voelen, neerslachtigheid, geluk-
kig voelen en in de put zitten op een 
schaal van ‘voortdurend’, ‘meestal’, 
‘vaak’, ‘soms’, ’zelden’ en ‘nooit’. Voor 
dit onderzoek nemen we de som van 
deze vragen (0 tot 25): hoe hoger de 
score, des te hoger het welbevinden.
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verschillende onderzoeksrondes. Zowel mannen 
als vrouwen rapporteren een lager welbevinden 
na de scheiding dan ervoor; het kleinere verschil 
voor mannen is niet statistisch significant. De da-
ling van het welbevinden na scheiding lijkt met 
ongeveer een half punt niet erg groot. Dit komt 
ten eerste omdat dit een gemiddeld echtschei-
dingseffect is; voor sommigen kan het effect gro-
ter of kleiner zijn. En ten tweede, omdat de ne-
gatieve gevolgen van een scheiding niet beklijven 
maar afnemen na verloop van tijd en de NKPS-
ronden slechts om de 3 à 4 jaar plaatsvonden. Het 
blijkt dat zowel mannen als vrouwen die gaan 
scheiden ongeveer 1 punt lager welbevinden (op 
een 25-punts schaal) rapporteren vóór de schei-
ding dan mensen die bij elkaar blijven. Dit zou 
een anticipatie-effect van de scheiding kunnen 
zijn en/of kunnen duiden op al bestaande pro-
blemen vóór de scheiding. Mannen rapporteren 
over het algemeen een hoger welbevinden dan 
vrouwen (bijna 1 punt verschil). Voor een meer 
zuivere schatting van de gevolgen van een schei-
ding kijken we alleen naar de verandering in wel-
bevinden door de tijd heen bij dezelfde personen. 
Zo houden we rekening met verschillen in wel-
bevinden die al voor de scheiding bestonden tus-
sen mensen die gaan scheiden en zij die bij elkaar 
blijven en tussen mannen en vrouwen. Daarnaast 
houden we rekening met leeftijd, tijdsduur sinds 
de scheiding (gemiddeld 20 maanden) en leeftijd 
van het jongste kind.

Kinderen bij scheiding
Maakt het hebben van kinderen uit voor de psy-
chologische gevolgen van een scheiding? In 
figuur 2 is de voorspelde verandering in welbe-
vinden na een scheiding uiteengezet naar het wel 
of niet hebben van een jongste kind in de leeftijd 
0-6, 7-12 of 13-18 jaar voor vrouwen. We tonen 
alleen de resultaten voor vrouwen, omdat er te 
weinig gescheiden mannen zijn om gefundeerde 
uitspraken te kunnen doen. Zoals verwacht, zijn 
de negatieve gevolgen van een scheiding vooral 
voor vrouwen met de allerjongste kinderen gro-
ter. In lijn met de hierboven geformuleerde ver-
wachting blijkt dat vooral moeders met kinderen 
van 0-6 jaar oud het zwaar hebben na een schei-
ding. Het welbevinden van moeders met de jong-
ste kinderen daalt met maar liefst twee punten. 
Naarmate het jongste kind ouder is nemen de ne-
gatieve gevolgen voor moeders af.

Conclusie
De consequenties van scheiding voor het welbe-
vinden lijken negatiever te zijn voor vrouwen dan 
mannen. Scheidingen pakken vooral negatief uit 
als er jonge kinderen in het spel zijn. Verschillen 
tussen mannen en vrouwen komen sterker naar 
voren als gekeken wordt naar de leeftijd van het 
jongste kind. Deze resultaten komen overeen met 
eerder onderzoek uit de Verenigde Staten. Vooral 
moeders met jonge kinderen gaan zwaarder gebukt 
onder de gevolgen van een scheiding dan moeders 
met oudere kinderen en/of vrouwen zonder ge-
zamenlijke kinderen met de ex-partner. Indien er 
jonge kinderen zijn dan is een scheiding meestal 
complexer. Het is daarom niet geheel uit te sluiten 
dat het negatieve effect ten dele komt doordat er 
bij scheidingen met jonge kinderen grotere proble-

men spelen. Dat verklaart echter niet het verschil 
tussen vrouwen en mannen. Nader onderzoek zou 
zich kunnen richten op het waarom van het grote 
verschil tussen vrouwen en mannen.

Jornt Mandemakers, Universiteit Wageningen, 

e-mail: jornt.mandemakers@wur.nl
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Figuur 1. Gemiddeld welbevinden van continu samenwonenden/gehuwden en gescheidenen voor en na 

de scheiding voor vrouwen en mannen, 2002-2014

Figuur 2. Voorspelde verandering in welbevinden voor vrouwen als gevolg van een scheiding naar het 

hebben van gezamenlijke kinderen en leeftijd jongste kind, 2002-2014

Bron: NKPS.

Bron: NKPS.
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Onder meer met het oog op de vergrijzing van de 
bevolking en daarmee samenhangend de toene-
mende zorgbehoefte is het Nederlandse beleid 
met betrekking tot langdurige zorg de laatste 
decennia aan grote veranderingen onderhevig 
geweest. Een belangrijk doel van de doorgevoer-
de beleidswijzigingen was het beperken van de 
kosten van de langdurige zorg. De twee grootste 
veranderingen die sinds de eeuwwisseling heb-
ben plaatsgevonden zijn de invoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 
en de vervanging van de Algemene Wet Bijzonde-
re Ziektekosten (AWBZ) door de Wet langdurige 
zorg (Wlz) in 2015. 

De invoering van de Wmo had tot gevolg dat 
lichtere zorgdiensten, waaronder huishoudelijke 
hulp, niet langer tot de voorzieningen behoorden 

Het Nederlandse langdurige-zorgbeleid is de laatste decennia flink veranderd. Er is sprake van een 
verschuiving naar een zorgmodel waarin de familie een grotere verantwoordelijkheid draagt dan voorheen, 
terwijl de verantwoordelijkheid van de overheid juist wordt beperkt. Deze ontwikkeling lijkt echter op 
gespannen voet te staan met hoe de Nederlandse bevolking daarover denkt.

Langdurige zorg in Nederland: 
beleid en publieke opinie

THIJS VAN DEN BROEK

Foto: Topos Architecten/Flickr

waarop hulpbehoevende burgers recht hadden, 
ongeacht hun financiële middelen of familiesitu-
atie. Gemeenten kregen de plicht om te zorgen 
dat hulpbehoevenden de steun ontvangen die 
zij nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstan-
dig te kunnen blijven wonen en mee te kunnen 
doen in de samenleving. Gemeenten hebben ech-
ter de vrijheid om een eigen invulling aan deze 
verantwoordelijkheid te geven. Van hen wordt 
verwacht dat zij nagaan wat hulpbehoevenden, 
hun families en hun sociale netwerken zelf kun-
nen doen alvorens hulp te bieden. Bij de tweede 
verandering werd de ene sociale verzekering voor 
langdurige zorg (AWBZ) vervangen door een an-
dere (Wlz) met een smaller bereik: de Wlz omvat 
namelijk uitsluitend zorg voor mensen die 24 uur 
per dag zorg nodig hebben. Andere zorgdiensten 
die voorheen onder de AWBZ vielen zijn over-
geheveld naar de door gemeenten uitgevoerde 
Wmo 2015 en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Hoewel voorzieningen met betrekking tot lang-
durige zorg in Nederland nog steeds omvangrijk 
zijn in vergelijking met andere landen is een dui-
delijke verschuiving van verantwoordelijkheden 
waarneembaar. Daar waar de overheid voorheen 
een zeer grote zorgverantwoordelijkheid nam, 
wordt deze verantwoordelijkheid in toenemende 
mate gedeeld met hulpbehoevenden zelf en hun 
familieleden. Dit is in lijn met het zogenaamde 
subsidiariteitsbeginsel: vooral bij lichtere vor-
men van zorg, zoals huishoudelijke hulp, worden 
hulpbehoevenden geacht om eerst te kijken wat 
zij zelf kunnen, al dan niet met hulp uit het ei-
gen netwerk; pas daarna kan men bij de overheid 
aankloppen.

Zorgidealen
In hoeverre sluiten deze beleidswijzigingen nu 
aan bij wat door de Nederlandse bevolking wen-
selijk wordt geacht? Onder de Nederlandse be-
volking zijn vier verschillende zorgidealen te 
onderscheiden: een traditioneel, een warmmo-
dern, een koudmodern en een koudtraditioneel 
zorgideaal. Dit zijn vier duidelijk uiteenlopende 
zienswijzen op hoe langdurige zorg zou moeten 
worden georganiseerd.

In het traditionele zorgideaal neemt de familie  
– en hierbinnen in de eerste plaats vrouwen – het 
leeuwendeel van de zorgtaken op zich en wordt 
de zorgverantwoordelijkheid van de overheid 
slechts als zeer beperkt beschouwd. Mensen die 

Schematische weergave van vier zorgidealen in Nederland

Verantwoordelijkheid overheid Laag Hoog Hoog Hoog

Verantwoordelijkheid familie Hoog Hoog Laag Laag

Gelijke (non-)participatie mannen en vrouwen Nee Ja Ja Nee

KoudtraditioneelKoudmodernWarmmodernTraditioneel
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een warmmodern zorgideaal aanhangen vin-
den dat familie en de overheid een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid dragen voor de zorg aan 
hulpbehoevenden. Mensen met een koudmodern 
zorgideaal zien zorgverlening door familieleden 
als onwenselijk. Zij vinden dat zowel mannen als 
vrouwen zich moeten richten op betaald werk. 
Van de overheid wordt op haar beurt verwacht 
dat zij dit mogelijk maakt door zorgtaken groten-
deels op zich te nemen. Mensen die een koud-
traditioneel zorgideaal aanhangen geloven, tot 
slot, ook dat de zorgverantwoordelijkheid van de 
overheid groot is en die van de familie beperkt. 
In tegenstelling tot mensen met een koudmo-
dern zorgideaal houden koudtraditionelen er 
echter conservatieve man-vrouwopvattingen op 
na. Betaald werk wordt door hen gezien als een 
taak voor mannen. De tabel laat een schematisch 
overzicht van de vier zorgidealen zien.

Veranderende idealen
Een eerdere studie naar zorgidealen in Neder-
land liet zien dat er tussen de periode 2002-2004 
en de periode 2010-2011 een verschuiving heeft 
plaatsgevonden in de publieke opinie over de 
verantwoordelijkheden van familie en overheid 
met betrekking tot langdurige zorg. Steeds meer 
mensen bleken een koudmodern zorgideaal aan 
te hangen, met een grote verantwoordelijkheid 
voor de overheid en beperkte verantwoordelijk-
heid voor de familie. 

De vraag is hoe er vandaag de dag in Nederland 
over zorgverantwoordelijkheden wordt gedacht. 
De figuur verschaft een actueel beeld van de 
mate waarin de vier verschillende zorgidealen 
aanhang genieten. De geschatte aanhang van 
elk van de zorgidealen onder mannen en vrou-
wen wordt naar opleidingsniveau gepresenteerd. 
Deze schattingen zijn gebaseerd op de in 2014 
verzamelde vierde ronde van de Netherlands 
Kinship Panel Study. In de figuur is duidelijk te 
zien dat de meeste mensen een koudmodern of 
een warmmodern zorgideaal aanhangen. Vooral 
onder vrouwen en hoogopgeleiden zijn deze zor-
gidealen populair. Het traditionele en het koud-
traditionele zorgideaal worden relatief vaak aan-
gehangen door mannen en lager en middelbaar 
opgeleide mensen.

Beleid en ideaal
Al sinds de jaren ’90 zet de overheid steeds meer 
in op het beperken van de eigen zorgverantwoor-
delijkheid en het vergroten van die van de familie. 
De invoering van de Wmo en de recente vervan-
ging van de AWBZ door de Wlz zijn hiervoor il-
lustratief. In hoeverre beleidsmakers een verdere 
verschuiving van verantwoordelijkheden van de 
overheid naar de familie zullen kunnen realiseren 
valt echter te bezien. Een dergelijke ontwikkeling 
strookt niet met hoe een substantieel deel van 
de Nederlandse bevolking vindt dat langdurige 
zorg georganiseerd zou moeten worden. Behalve 
het warmmoderne zorgideaal, waarin overheid 
en familie een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid dragen voor langdurige zorg, geniet ook het 
koudmoderne zorgideaal immers veel aanhang, 
vooral onder vrouwen en hoogopgeleiden. In dit 
laatste zorgideaal is de zorgverantwoordelijkheid 

van de familie juist beperkt en die van de over-
heid groot. Hiermee staat de populaire koudmo-
derne visie op langdurige zorg haaks op de rich-
ting waarin het Nederlandse langdurige-zorg- 
beleid zich ontwikkelt.

Thijs van den Broek, London School of 

Economics and Political Science, 

e-mail: m.p.van-den-broek@lse.ac.uk
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Bron: Netherlands Kinship Panel Study, Wave 4, n=2,832 (gewogen).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

HoogopgeleidNiet hoogopgeleid

Vrouwen

HoogopgeleidNiet hoogopgeleid

Mannen

WarmmodernTraditioneelKoudtraditioneel Koudmodern

%

Foto: Bas Bogers/Flickr 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-4502-9_5
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-4502-9_5
http://dx.doi.org/10.1017/S0714980815000215
http://dx.doi.org/10.1017/S0714980815000215


8

colofon
DEMOS is een uitgave van het 
 Nederlands Interdisciplinair 
 Demografisch Instituut (NIDI).

Redactie  Nico van Nimwegen, hoofdredacteur
 Ingrid Esveldt, eindredacteur
 Harry van Dalen, redacteur
 Peter Ekamper, (web)redacteur

Adres  NIDI/DEMOS
 Postbus 11650
 2502 AR ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 356 52 00
E-mail  demos@nidi.nl
Internet demos.nidi.nl / www.nidi.nl
Abonnementen  gratis

Basisontwerp Harmine Louwé
Druk www.up-score.nl

DEMOS verschijnt 10 x per jaar 
en wil de kennis en 
meningsvorming over 
bevolkingsvraagstukken 
bevorderen.

Gehele of gedeeltelijke 
overname van artikelen met 
bronvermelding wordt op prijs 
gesteld. 
Graag ontvangt de redactie een 
bewijsexemplaar.
De personen op de foto’s 
komen niet in de tekst voor 
en hebben geen relatie met 
hetgeen in de tekst wordt 
beschreven.

Het NIDI is een instituut 
van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen en 
is geaffilieerd met de 
Rijksuniversiteit 
Groningen.
Het NIDI houdt zich bezig 
met onderzoek naar 
bevolkingsvraagstukken.

DEMOS JAARGANG 32 NUMMER 1

Tijdens de eerste ronde van de Netherlands 
Kinship Panel Study (NKPS) werden de gege-
vens uitsluitend verzameld door middel van 
persoonlijke gesprekken waarbij een inter-
viewer bij respondenten thuis kwam en een 
vragenlijst afnam met behulp van een laptop. 
Daarnaast vulden respondenten en enkele fa-
milieleden zelf een schriftelijke vragenlijst in, 
die zij vervolgens via de post opstuurden. De 
gegevensverzameling in de tweede ronde van 
de NKPS in 2006 gebeurde in eerste instantie 
ook door middel van persoonlijke interviews. 
In een latere fase van deze ronde kreeg men 
echter voor het eerst ook de mogelijkheid om 
telefonisch of via internet een vragenlijst in te 
vullen. De meest recente ronde van de NKPS 
– uitgevoerd in 2014 – staat ver af van die be-
ginperiode. Er werd sterk ingezet op vragenlijs-
ten via internet en de mogelijkheid van een per-
soonlijk interview werd niet meer aangeboden. 
Maar liefst 87 procent van de deelnemende 
respondenten nam deel via internet en slechts 
13 procent maakte gebruik van de in een latere 
fase aangeboden mogelijkheid om via de tele-
foon mee te doen. 

Goedkoper en makkelijker …
In 12 jaar is de gegevensverzameling voor de 
NKPS dus geleidelijk veranderd van volledig 
face-to-face naar bijna geheel via internet. De 
voornaamste redenen om vanaf de tweede ron-

de naast persoonlijke interviews ook andere 
methodes aan te bieden hadden te maken met 
de kosten en een mogelijke vergroting van het 
bereik. Een face-to-face-interview is vanwege 
de reiskosten en logistiek vele malen duurder 
dan een interview dat afgenomen wordt via de 
telefoon. Een via internet ingevulde vragenlijst 
kost nog weer minder dan een telefonische vra-
genlijst omdat een internetvragenlijst zonder 
interviewer afgenomen wordt. Dit betekent dat 
men met hetzelfde budget meer mensen kan 
benaderen via telefoon of internet dan face-to-
face. Daarnaast sluiten telefoon en internet soms 
beter aan bij de leefwijze van bepaalde groepen 
mensen. Iemand met een druk bezette agenda 
zal waarschijnlijk minder tijd willen besteden 
aan een face-to-face of een telefonisch interview. 
De mogelijkheid om via internet deel te nemen 
op een zelf gekozen tijdstip tijd kan ertoe bijdra-
gen dat deze groep beter is vertegenwoordigd. 

Maar ook een keerzijde 
De wisseling van methode kent ook een keer-
zijde. Met het wegvallen van de face-to-face-
interviews is de groep respondenten die geen 
gebruik maakt van internet en moeite heeft met 
een telefonisch interview – voornamelijk ou-
deren – minder gemakkelijk te bereiken. Daar-
naast heeft de wijze van enquêtering mogelijk 
ook gevolgen voor de antwoorden die respon-
denten geven. Zo zouden mensen tijdens een 
face-to-face interview wellicht sociaal wenselij-
ke antwoorden kunnen geven, vanwege de aan-
wezigheid van een interviewer. Mogelijk zijn 
mensen ’eerlijker‘ aan de telefoon of via inter-
net. Aan de andere kant biedt het contact met 
een interviewer de mogelijkheid om direct aan-
vullende vragen te stellen wanneer een vraag 
onduidelijk is, terwijl dit met een internetvra-
genlijst niet mogelijk is. Over het algemeen is 
het dus de vraag of antwoorden overeen komen 
wanneer vragen worden gesteld in een face-to-
face-interview of via de telefoon of internet. 
Het NKPS-team doet nader onderzoek naar de 
vraag of antwoorden beïnvloed worden door de 
wijze van gegevensverzameling.

Nieuwe mogelijkheden
Met de omschakeling naar internetvragenlijs-
ten kunnen in de toekomst wellicht nog meer 

In de 12 jaar tussen de eerste ronde van de Netherlands Kinship Panel 
Study in 2002 en de vierde ronde in 2014 is de wereld snel veranderd, 
vooral in de manier van communiceren. Dat heeft niet alleen gevolgen 
gehad voor de wijze van gegevensverzameling tot nu toe, maar biedt ook 
nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Waren er in 2002 12 miljoen 
mobiele telefoons in Nederland, in 2014 waren dat er 21,5 miljoen. Wat 
betekenen deze ontwikkelingen voor de gegevensverzameling en de 
respondenten? En welke nieuwe mogelijkheden zijn er in de toekomst  
voor dit soort surveyonderzoeken?

Familieonderzoek in een 
veranderende wereld

interessante technieken worden toegepast. 
Ter illustratie van een vraag kan beeld- en 
geluidsmateriaal worden aangeboden. Res-
pondenten zouden op hun beurt ook beeld- 
en geluidsmateriaal kunnen gebruiken in 
hun antwoorden. Vragenlijsten zouden bo-
vendien aangeboden kunnen worden in de 
vorm van een app, waarbij men iedere dag 
een aantal vragen beantwoordt, in plaats 
van alle vragen achter elkaar te beantwoor-
den. Hiermee zou beter ingespeeld kunnen 
worden op de actualiteit. Daarnaast zijn 
koppelingen mogelijk met bijvoorbeeld 
Facebook en sociale gezondheidsgadgets 
zoals smartwatches, die nieuwe interessante 
gegevens kunnen opleveren voor weten-
schap, beleid en praktijk. 

Sean de Hoon, Erasmus Universiteit 

Rotterdam, e-mail: dehoon@fsw.eur.nl
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