
Mannen en  
mantelzorg 

Nuance van het gangbare beeld
De aanname dat vrouwen vaker mantelzorg verlenen dan 

mannen klopt. Maar dit beeld doet geen recht aan de grote 

groep mannelijke mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat in 

ongeveer 40% van de gevallen de mantelzorger een man is 

(SCP, 2003; SCP, 2009a). Onder mannen is niet zozeer sprake 

van een geringere hulpbereidheid, wel hebben vrouwen 

vanwege hun grotere sociale netwerk een grotere kans op 

hulpvragen vanuit hun omgeving (SCP, 2009b). 

Voor wie zorgen mannen en wat doen ze? 
Een ander heersend beeld is dat mannen vooral hun partner 

helpen en dat vrouwen iedereen helpen. Het tegendeel blijkt 

waar. Mannen helpen vaker mannen, vrouwen vaker vrou-

wen, en dat is dan veelal hun (schoon)moeder (SCP, 2009b).

Een andere aanname is dat mannen vooral de administratie-

ve ondersteuning voor hun rekening nemen, terwijl vrouwen 

persoonlijke verzorging en emotionele steun bieden. Ook dit 

beeld verdient een nuancering. De soort hulp die geboden 

wordt, hangt vooral samen met de relatie tot de zorgvrager. 

Complexe en intieme zorg wordt vaak verleend aan perso-

nen binnen het eigen huishouden, daarbuiten wordt vooral 

praktische hulp verleend (SCP, 2009b).

Hoe zorgen mannen?
Kooiker en de Boer (SCP, 2008) constateren een aantal 

verschillen in zorgstijl tussen mannen en vrouwen. Mannen 

maken in het algemeen hun onvrede over de zorgsituatie 

eerder en heftiger kenbaar dan vrouwen. Ook blijken man-

nen vaker mantelzorg aan één persoon te verlenen. Ze heb-

ben minder moeite dan vrouwen met het organiseren van de 

zorg, het nemen van ingrijpende beslissingen en het regelen 

van de financiën. Hierbij tekenden de onderzoekers wel aan 

dat vrouwen vaker voor meer personen tegelijk zorgen en 

die zorg ook vaker met anderen delen. Daardoor kan de 

organisatie van de zorg en het maken van ingrijpende beslis-

singen complexer liggen. Vaker dan vrouwen zien mannen 

mantelzorg als werk en hanteren zij daarbij een zakelijke, 

taakgerichte houding (Calasanti & King, 2007).

Het gangbare beeld dat mantelzorgers vooral vrouwen zijn, is toe aan nuancering. 

Mannen verlenen namelijk vaker mantelzorg dan wordt aangenomen. Met het oog 

op het groeiend verplichtende karakter van mantelzorg is daarnaast de kans groot 

dat steeds meer mannen mantelzorger worden. Mantelzorgondersteuning vormt 

zich echter naar het beeld van de vrouwelijke mantelzorger. Deze prestatieveld 

@4 kaart biedt informatie over mannen en mantelzorg en is een pleidooi voor 

mantelzorgondersteuning gericht op zowel vrouwen als mannen.
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Positie van mannen in een zorgnetwerk
Onderzoek (Kruiswijk, 2010) laat zien dat mannen een spe-

cifieke positie innemen in de zorg voor een (schoon)ouder. 

Naast de directe zorg vervullen zij vooral een ondersteu-

nende en ontlastende functie in het zorgnetwerk. Met die 

ogenschijnlijk kleine bijdragen vergroten ze de kracht van 

het netwerk, de zogenaamde netwerkelasticiteit. Vrouwen 

leveren intussen vaak wel de grootste bijdrage aan de zorg 

voor een (schoon)ouder. Zij bewaken hun grenzen minder 

scherp en ouders verwachten van (schoon)dochters ook vaak 

meer dan van (schoon)zonen. Ook zien vrouwen zichzelf va-

ker als de meest geschikte persoon voor de zorgverlening. Dit 

impliceert voor mannen een grotere excuusruimte om geen 

zorg te hoeven verlenen. In een dergelijke context blijft een 

deel van het (mannelijke) mantelzorgpotentieel onbenut. 

Twee specifieke doelgroepen
Een specifieke doelgroep voor ondersteuning vormen oudere 

mannen die alleen staan in de zorg voor een chronisch 

zieke (SCP, 2005). Zij krijgen door de zorg te maken met een 

abrupte overgang van hun werkzame leven in de publieke 

sfeer naar hun zorgverlenende leven in de privé sfeer. Naast 

het risico op sociaal isolement dat elke mantelzorger loopt, 

worden zij geconfronteerd met de onzichtbaarheid van zorg. 

Hun omgeving ziet vaak nauwelijks hoeveel zorg zij dagelijks 

verlenen (Russell, 2007).

Een tweede groep die specifieke aandacht verdient, zijn 

homoseksuele mannen. Specifiek deze groep heeft veel te 

maken met HIV/Aids onder vrienden, kennissen of bij hun 

partner. Met name de wat oudere mannen worden hiermee 

geconfronteerd. In het stedelijk gebied is de problematiek bij 

deze mantelzorgers meer zichtbaar, maar ook buiten de stad 

speelt het probleem. De Schorer Stichting (www.schorer.nl) 

zet zich onder andere voor deze groep in.

Goed voorbeeld: MAN-telzorg activiteiten
Sinds oktober 2010 organiseert het mantelzorgsteunpunt 

Houvast in Huizen eens in de zes weken een MAN-telzorg-

activiteit. Bij een eerdere activiteit van het steunpunt, voor 

zowel vrouwelijke als mannelijke mantelzorgers, viel op 

dat de mannen elkaar opzochten. Bij navraag bleek dat zij 

interesse hadden in een laagdrempelige groep specifiek voor 

mannen. De nadruk van de activiteit ligt op ontspanning en 

gezelligheid. Daarnaast is er ook ruimte voor het delen van 

(mantelzorg) ervaringen.

Wat kan de gemeente doen?

* Formuleer gendersensitief beleid op het gebied van man-

telzorgondersteuning door ook aandacht te besteden aan 

(specifieke groepen) mannelijke mantelzorgers.

* Inventariseer onder mannelijke mantelzorgers hun wensen 

voor ondersteuning en organiseer activeiten voor hen.

* Maak professionals die met mantelzorgers te maken hebben 

bewust van het belang van ondersteuning voor mantelzor-

gende mannen. Denk hierbij aan Wmo-loketmedewerkers, 

huisartsen, medewerkers van verzorgings- en verpleeghui-

zen, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs.

Meer weten? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Wilco Kruijswijk 

(030 789 20 87, w.kruijswijk@movisie.nl) van MOVISIE. 

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project  

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten  

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en  

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




