
Rotterdam, 30 maart 2021. 21bb003980

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over Hoeveel mantelzorgers telt Rotterdam?.

Portefeuillehouder: M.K.A. Grauss

Aan de Gemeenteraad.

Op 11 februari 2021 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
Hoeveel mantelzorgers telt Rotterdam? (31bb000035)

Inleidend wordt gesteld:
Mantelzorgers zijn de ruggengraat van de Rotterdamse zorg. Zonder mantelzorgers stort 
het zorggebouw in. De vele extra handen die onbetaalde krachten zoals onder andere 
partners, vrienden, kinderen en buren verstrekken zorgen dat Rotterdammers mee 
kunnen blijven doen. De professionele zorg is minstens zo belangrijk, maar kan niet alles 
oppakken waar behoefte aan is.

Volgens de ene onderzoeksmethode had Rotterdam in 2017 nog 101.000 
mantelzorgers, volgens een nieuwe methode nog slechts 85.000 in 2019; een stevige 
daling. Toch wijken de Rotterdamse cijfers in 2017 af van de landelijke cijfers die het 
CBS/SCP publiceren.

Het CBS/CSP geeft aan dat er in Nederland 4,4 miljoen personen van 16 jaar en ouder 
die mantelzorg verlenen, 320Zo van de bevolking van 16 jaar en ouder. Daarvan bieden er 
750.000 meer dan drie maanden en/of meer dan 8 uur per week mantelzorg: 5,450Zo van 
het aantal Nederlanders van 16 jaar en ouder. Volgens de campagne van de 
Rijksoverheid verleend zelfs 1 op de vier mantelzorg.

In Rotterdam hebben we volgens de laatste onderzoeksmethode heeft Rotterdam 
85.000 mantelzorgers intensieve mantelzorgers, dat is ongeveer 15,80Zo de Rotterdamse 
bevolking, veel meer dan de landelijke cijfers. Volgens de ruime definitie van 
mantelzorgers zouden volgens het CBS/SCP in Rotterdam ruim 167.000 mantelzorgers 
moeten hebben, dat zijn er volgens de wethouder slechts 90.000.

Een ander belangrijk feit is het aantal Rotterdammers dat overbelast is door de 
mantelzorg. Volgens de gegevens van het CBS/SCP ervaart een op de tien 
mantelzorgers een hoge belasting. In Rotterdam hebben we de overbelasting 
onderverdeeld in verschillende categorieën die het vergelijken moeilijker maakt. Maar 
gooien we alle mantelzorgers die zich enigszins belast voelen op een hoop dan is 
slechts 33 procent niet of nauwelijks belast en de rest enigszins, tamelijk of zwaar
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belast en 4 procent zelfs overbelast. Stevige cijfers die fors afwijken van de landelijke 
cijfers.

Een andere ontwikkeling is het aantal beschikbare mantelzorgers nu en in de nabije 
toekomst. In vrijwel alle onderzoeken blijkt dat het aantal beschikbare mantelzorgers af 
zal nemen terwijl de behoefte aan mantelzorgers juist zal toenemen.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Hoe verhoudt zich de onderzoeksmethode die Rotterdam gebruikt voor het meten 
van het aantal mantelzorgers die tenminste drie maanden of acht uur per week 
mantelzorg bieden tot de totstandkoming van de landelijke cijfers?

Vraag 2:
Hoe komt het dat Rotterdam ten opzichte van de landelijke cijfers zoveel minder 
mantelzorgers heeft?

Vraag 4:
In vergelijking tot de landelijke cijfers heeft Rotterdam veel intensieve 
mantelzorgers, maar juist minder mantelzorgers als het om de ruime definitie 
gaat. Kan de wethouder een verklaring voor geven voor de grote verschillen in 
belasting en aantallen?

Antwoord:
De landelijke cijfers waarnaar u verwijst zijn afkomstig uit het SCP-onderzoek ‘Voor 
elkaar?’ (De Klerk e.a., 2017). Het vergelijken van de uitkomsten van dat onderzoek en 
die uit de Omnibusenquête is vrijwel onmogelijk.
Ten eerste door het gebruik van enquêtes om de aantallen mantelzorgers te berekenen. 
Er bestaat geen objectief registratiesysteem van mantelzorgers. Hierdoor kan het aantal 
mantelzorgers alleen worden berekend door gebruik te maken van enquêtes waarin de 
respondenten zelf aangeven of zij mantelzorger zijn. De respons op enquêtes is 
tegenwoordig erg laag (in Rotterdam, maar ook elders), en iedere enquête heeft zo zijn 
eigen methodologische voor- en nadelen die de uitkomsten beïnvloeden en het 
vergelijken vermoeilijken.
Ten tweede wordt er in de onderzoeken met andere definities, terminologie en 
leeftijdsafbakening gewerkt. Waardoor de respondenten in het ene onderzoek zich wel 
als mantelzorger herkennen en in het andere wellicht niet. Hierdoor zijn en resultaten 
onderling niet vergelijkbaar zijn. Bijvoorbeeld: in het SCP-onderzoek Voor elkaar?’ wordt 
gewerkt met een brede definitie van mantelzorg. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook 
om vervoer, administratieve hulp of emotionele steun en om meer of minder intensieve 
hulp. In dit onderzoek is hierdoor een groter aandeel “kleine mantelzorgers” gevonden. 
Dit kan ook een verklaring zijn voor het feit dat het SCP minder overbelasting meet. Het 
SCP telt veel mantelzorgers mee die “weinig uren draaien”. Deze zouden zich in de 
Omnibusenquête niet als mantelzorger aanmerken. Daarnaast zijn de uitkomsten van
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twee heel verschillende manieren van meten van overbelasting niet goed vergelijkbaar. 
De terminologie en categorieën van de twee onderzoeken wijken te veel van elkaar af 
om goed te kunnen vergelijken.
Ten derde is het vergelijken van Rotterdam en heel Nederland sowieso problematisch, 
omdat er sprake is van verschillende bevolkingssamenstellingen.

Vraag 3:
Waarom zijn de mantelzorgers in Rotterdam veel vaker en meer (over)belast 
dan de 1 op 10 die landelijk een hoge belasting ervaart? Zelfs als we alleen de 
tamelijk zwaar belasten, de zwaarder belasten en de overbelasten tellen, 
hebben we hier een dubbel zo groot aantal dan landelijk.

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 1.
De gemeente Rotterdam zet in op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. 
Mantelzorgers in Rotterdam kunnen ondersteuning krijgen van verschillende partijen in 
hun omgeving, zoals de wijkteams, de VraagWijzers, door het welzijnswerk in de 
gebieden bijvoorbeeld in de Huizen van de Wijk, door de thuiszorg of via respijtzorg. 
Sinds 1 mei 2020 kunnen zij daarnaast ook 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen 
naar het mantelzorgsteunpunt Mantelfoon voor een luisterend oor, informatie en advies. 
Mantelzorgers kunnen bij Mantelfoon terecht met al hun vragen en zorgen over 
mantelzorg. Mantelfoon geeft hulp bij het vinden van de ondersteuning die zij nodig 
hebben. Het mantelzorgsteunpunt kent de wetten en regels in het zorglandschap, weet 
welke organisaties er zijn in Rotterdam en welke ondersteuning die organisaties aan de 
mantelzorger kunnen bieden. Ze verbinden mantelzorgers met andere vormen van 
ondersteuning, zoals die hierboven benoemd zijn.

Vraag 5:
Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat we ook in de nabije toekomst over 
voldoende mantelzorgers beschikken. Volgens de landelijke cijfers is dit potentieel 
er, hoe gaat de wethouder dit potentieel aanboren?

Antwoord:
In het onderzoek ‘Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiële helpers van oudere 
ouderen, 1975-2040’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (2018) staat dat het 
aantal potentiële mantelzorgers in de toekomst sterk afneemt. Om dit potentieel te 
onderzoeken is de maatstaf Oldest Old Support Ratio (OOSR) ontwikkeld: het aantal 
mensen in de leeftijdsklasse 50 tot 75 gedeeld door het aantal mensen van 85 jaar en 
ouder. Deze maat geeft aan hoeveel mensen potentieel in staat zijn informele zorg te 
bieden aan één hoogbejaarde. In 1975 was de OOSR 30 en in 2015 stond dit cijfer op 
15. In de toekomst zal de OOSR gestaag verder dalen en zal in 2040 naar verwachting 
op een niveau van 6 belanden. Dit betekent dat er nu ruim twee keer zoveel potentiële
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zorgverleners voor elke 85-plusser beschikbaar zijn dan over ruim 20 jaar. De gemeente 
Rotterdam heeft geen invloed op de deze demografische ontwikkelingen.

Daar komt bij dat waarschijnlijk in de toekomst de potentiële mantelzorgers in de 
leeftijdsklasse van 50 tot 75 jaar ook aan andere taken meer tijd moeten besteden. Zij 
moeten zelf langer blijven werken tot hun pensioen en passen daarnaast ook op hun 
kleinkinderen of doen vrijwilligerswerk. Het potentieel aan mantelzorgers is in de 
toekomst dus steeds kleiner en deze mensen zullen ook noġ minder tijd te besteden 
hebben.

Het bijzondere aan mantelzorg is dat mensen dit doen uit verantwoordelijkheidsgevoel 
en liefde voor hun naaste. Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd. Mantelzorgen overkomt je 
en is geen keuze (zoals vrijwilligerswerk). Mantelzorg is hierdoor niet iets dat valt af te 
dwingen of aan te boren. Ons beleid is erop gericht mantelzorgers te ondersteunen en 
waarderen, waarmee we overbelasting willen voorkomen en mantelzorgers helpen de

i| houden.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris^ De burgemen

V.J.M. R( . Aboutaleb
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