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Familiebandvaakte s
Van onze verslaggeefster
Margreet Vermeulen

AMSTERDAM Vier op de tien rela-
ties tussen ouders en volwassen
kinderen ziin niet harmonieus.
Van de broers en zussen heeft de
helft weinig, slecht ofgeen con-
tact. Als bloedverwanten elkaar al
de helpende hand toesteken, bii
ziekte ofwerkloosheid, neemt het
aantal onderlinge conflicten vaak
toe. Het is dan ook de waag of de
overheid succes kan boeken bii
het stimuleren van mantelzorg.

Dat schrijft onderzoeker en socioloog
Martijn van Hogerbrugge - op basis
van een analyse van de familiebanden
in Nederland - in Demos, het blad van
het Nederlands Interdisciplinair De-
mografisch Instituut (NIDI).

De kern van het betoog van Hoger-
brugge is dat familiebantlen in beton
lijken gegoten. Is het contactafstande-
liik, of conflictueus, of juist heel in-
tiem? Dan is dat tien jaar later door-
gaans nog zo. De flexibiliteit om het
contact op te schroeven als een zus of
vader hulpbehoevend wordt, is er vaak
niet. Daarvoor zijn de patronen van
contact te diep ingesleten.

Dat staat haaks op het plan van de
overheid om zorgkosten omlaag te
brengen door een beroep te doen op
solidariteit tussen bloedverwanten.

Hogerbrugge baseert zich op gege-
vens van de Netherlands Kinship Panel
Study ( NKPS) waarvoor circa achtdui-
zend mensen werden ondervraagd
vanaf zooz. Hijmaakte een indelingin
zes typen familierelaties, van harmoni-
eus en plichtmatig tot en met conflic-
tueus en afstandelijk.

Onder een harmonieuze relatie ver-
staat de onderzoeker dat er tenminste
één keer per maand fysiek én telefo-
nisch contact is en dat er de afgelopen
drie maanden hulp is uitgewisseld -in
welkevorm dan ook. Ook noemen de
betrokkenen de kwaliteitvan de relatie
goed totzeergoed.

Slechts een op de tien relaties tussen
ouders en kinderen veranderde van ka-

Mantelzorger tegen wil en dank
lnterview teroen'

l nderhalf iaar eeleden werd de vadervan de

/f. +t-;".ig. feroó lntet ztin echte naam) een

fif bee§e vergeetachtig. Hij raakte ziin betaal-
t lpasie kwi jt in de supermarkt. Vergat aíspra-
ken. Toen vader (20) op een groepsreis in Italië 's
nachts doorhet hotel gingdwalen en boos ging
doen tegen medereizigers, wist f eroen het zeker.
'Mijn vader was aan het dementeren. Er was zorg no-
dig, want hij woonde alleen.'

feroen stond vooreen'duivels dilemma', vond hij.
'fe wilt je ziekevader nietaan zijn lotoverlaten.
Maarik heb een veeleisende fulltimebaan, mijn
vrouwwerkbijna fulltime.We hebben twee kinde-
ren. En mijn hele sociale leven on hold zetten, dat
wilde ikniet.'Aan de kwaliteitvan de relatie laghet
niet, benadrukt f eroen.'We hadden goed contact,
maar liepen niet de deur bij elkaar plat. We zagen el-
kaar één keer in de twee weken, ofzo.'

Jeroen ging op zoek naar thuiszorg, tegen de wil
van zijn vader. Die vond dat alles nog prima ging. De
thuiszorg kwam. De buurman verleende veel hand-
en spandiensten. Zelfkwam feroen elkweekend
langs. Net als ziin zus - die niet in het dorp woonde
zoals feroen, maar een halfuurverderop. Jeroen
had het-zo op het oog-prettiggeregeld. Behalve
dat hij zich doorlopend schuldig voelde.'Kinderen
hebben de plicht voor hun ouders te zorgen, vind ik.
Het zat me niet lekker en dat kostte veel energie.'

Zijn vaderverslechterde en erwas steeds meer
hulp nodig. feroen probeerde extra zorg in te ko-
pen. Vergeefs. 'Het betekende: elke keer nieuwe ge-
zichten. Daarvoorwas mijn vaderte verward.'

Uiteindelijk ging Jeroen de administratie doen
voor ziin vader. En de was. En maakte hil bezoek-
schema's metzijn zus. Hij werd mantelzorgertegen
wil en dank. Tben we echt op ons tandvlees liepen, is
hij opgenomen in een verpleeghuis. Tegen zijn zin.
Maar nu is hij erwel gelukkig.'

Type familierelatie,
in procenten (2O14)

I Harmonieus

:,. Plichtmatig

iil- Ambivalent

I ConÍlictueus

I AffectieÍ

Af standelijk

Tussen broer en zus

Helft kinderen kan ouder

Bijna de helft van de kinderen
(45 procent) denkt hun ouders
geen mantelzorg te kunnen bie-
den in de toekomst. De reisaf-
stand is te groot, banen slokken
teveel tijd op enlof het eigen ge-
zinsleven krijgt voorrang.
Een kleine groep (7 procent) wil
hoe dan ook niet zorgen voor hun
ouders. Dat bliikt uit een en-
quète onder ruim duizend Neder-
landers, uitgevoerd door marke-
tingbureau USP dat veelal onder-
zoek doet in opdracht vanzorg-
instellingen. Van de ouderen
denkt slechts 1 op de 5 dat er

dit thema promoveerde in 2o14.'Een
ambivalente verhouding is het naarste
datje kan hebben, slechtvoor hetwel-
zijnvan mensen. Eriswelveel contact,
maar je weet niet wat je ermee aan
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nret verzorgen

mensen in hun omgeving zijn die
ze te zijner tijd een handje hel-
pen.Van de ouderen die nu al
ernstige gezondheidsklachten
hebben, zegt de helft dat nie-
mand hen mantelzorg wil of kan
geven. lnmiddels springen com-
merciële bureautjes in het gat
door plaatsvervangende mantel-
zorgers leveren. Het gaat om:
r vertroeteljeouders.nl
r huur-een-dochter.nl
I de zorg-au-pair

(nationalehulpgids.nl)
r seniorenstudent.nl
I mantelaar.nl

moet.Verbreken of er nog wat van pro
beren te maken? En voor dat laatste
heb je de anderook nodig. Erg lastig.'

De zorgen van Hogerbrugge worden
gedeeld doorTheo van Tilburg, sociaal
gerontoloog aan de W, niet betrokken
bij de studie en eveneens gespeciali-
seerd in familiebanden.

'De overheid ovèrschat de mogelijk-
heden', zegt Van Tilburg.'De meeste
ouders en kinderen leven weliswaarin
harmonie met elkaar, maar soms spat-
ten families uit elkaar door echtschei
ding. Enweweten nietwatwe kunnen
verwachten van de solidariteit tussen
kinderen en stiefouders.'

Volgens Van Tilburg maken de
meeste families geen goede afspraken
overwie wat doet als papa of mama ge-

brekkigwordt.'Meestal is hetéén fami-
lielid diealles doet tothij-of lieverge-
zegd - tot zii erbij neervalt.'

Of mantelzorg conflicten uitlokt,
heeftVan Tilburg niet zelf onderzocht.
Maar dat ligt wel voor de hand.'Zeg
maareens tegen je vaderdat het niet zo
verstandig is dat hij auto blijft riiden.
oídathettiid isvoormeer hulp of een
verpleeghuis.

'Daar kun ;'e behoorlijk bonje over
krijgen.'

Harmonieus: tenminste l maal per maand Íace-to-Íace contact en regelmatig onderlinge hulp.

Plichtmatig: tenminste 1 maal per drie maanden face-to-face contact, nauwelijks onderlinge hulp.

Ambivalent: grote kans op conflict maar wel Írequent contact.
Conflictueus: grote kans op conÍlict, weinig of geen contact.
Affectief: goede relatie met slechts teleÍonisch oÍ schriftelijk contact.
Afstandelijk: goede relatie maar nauwelijks contact,
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rakter tussen 2o02 en 2o14,veelal door verhuizing met stip op één als oorzaak.
een verhuizing. Soms door een huwe- Als ouders en kinderen door ziekte
lijk ofgeboorte van een kind. of werkloosheid op elkaar gaan leu-

Van de broer-zusrelaties transfor- nen,krijgenrelatiesvaakeen'ambiva-
meerde 20 procent. Ook hier staat een lent'karakter, zag Hogerbrugge die op

Tussen ouder en kind


