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Mantelzorg is niet gratis; waarde van 22 miljard 

op jaarbasis  

 
De maatschappelijke kosten van mantelzorgers zijn voor het eerst berekend en 

komt uit op 22 miljard euro. Dat is een netto bijdrage aan onze maatschappij. Dat 

voordeel is niet gratis. De tijd die mantelzorgers stoppen in het zorgen voor een 

ander zijn zij bijvoorbeeld niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uitval van een 

mantelzorger leidt al gauw tot hogere maatschappelijke kosten. Hen 

ondersteunen loont, blijkt uit onderzoek van Ecorys, in opdracht van 

MantelzorgNL 

 

Lange tijd was het aandeel mantelzorg de ontbrekende factor in het berekenen van de 

omvang van de zorgbranche. Deze maatschappelijke kosten-batenanalyse laat voor het 

eerst zien dat de maatschappelijke kosten van mantelzorg zijn berekend op 22 miljard 

euro; 20 miljard aan ureninzet en 1,8 miljard euro aan financiële kosten, zoals reiskosten. 

In totaal besteedden in 2019 vijf miljoen mantelzorgers 1,5 miljard uren aan mantelzorg. 

Dit komt overeen met 850.000 full time arbeidsjaren. 

 

Wanneer we daarbij meer en meer van mantelzorgers gaan vragen, zonder hen daarbij 

goed te ondersteunen is eenvoudig uit te rekenen dat de uiteindelijke kosten hoger zullen 

zijn. 

 

Mantelzorg is niet gratis 

Als mantelzorgers niet zouden zorgen zou die tijd hen iets anders opleveren zoals loon (uit 

arbeid), kennis (via opleiding) of ontspanning (geestelijk en lichamelijk gezond blijven). 

Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL ‘Mantelzorg lijkt misschien gratis, maar dit 

onderzoek toont aan dat het dat niet is. Op de arbeidsmarkt kost ons dit arbeidskrachten. 

Dit gemis van krachten zal met de toenemende vergrijzing alleen maar stijgen. Wanneer 

we daarbij meer en meer van mantelzorgers gaan vragen, zonder hen daarbij goed te 

ondersteunen is eenvoudig uit te rekenen dat mantelzorg uiteindelijk niet gratis is.’    

 

Dit laat de ongekende waarde zien van de inzet van mantelzorgers in Nederland. Want als 

mensen niet voor hun naasten zouden zorgen, bedragen de kosten voor de maatschappij  

32 tot 44 miljard euro. De maatschappelijke kosten om een mantelzorger door een 

zorgprofessional te laten vervangen, zijn namelijk 70% tot 100% hoger. Dit onderstreept 

het maatschappelijke belang van mantelzorg en daarmee het belang om in hen te 

investeren, met name om overbelasting en risico op uitval te voorkomen.   

 

Mantelzorgondersteuning loont 

Uitval van mantelzorger voorkomen kan door het ondersteunen van mantelzorgers. 

Bijvoorbeeld met respijtzorg waarbij de mantelzorger de zorg even kan overdragen om op 

adem te komen. Of met de inzet van een mantelzorgmakelaar die alle regeltaken van een 

mantelzorger tijdelijk overneemt. De kosten van deze twee interventies worden al 

terugverdiend indien een week uitval van een mantelzorger wordt voorkomen. Zo blijkt uit 

het onderzoek dat bij inzet van respijtzorg de baten bij een werkende mantelzorger tot   

1000,- euro hoger kunnen zijn dan de kosten van respijtzorg. Voor de ondersteuning van 

een mantelzorgmakelaar is dit 500,- euro . Het positieve effect van 

mantelzorgondersteuning op de kwaliteit van leven van de mantelzorger is niet in geld uit 



te drukken en dus niet meegenomen in de berekening. Echter, levensvreugde is zeker niet 

minder belangrijk.  
 
 

 

 

Vervolg onderzoek 

Wat niet in het rapport is meegenomen maar zeker niet minder relevant, is de prijs van 

sommige mantelzorgsituaties die geestelijk zwaar zijn. Door bijvoorbeeld altijd  ‘aan te 

staan’, of ‘degene zijn die voor rust en troost zorgt’. Ook dat is niet in geld uit te drukken. 

Dit onderzoek laat ook zien dat we nog veel niet weten en doen daarom een oproep aan 

de wetenschap. Meer kennis komt de ondersteuning van mantelzorgers ten goede en ook 

de maatschappij als geheel. 

 

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 
Afzender van dit bericht is MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers. 
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 
MantelzorgNL: Fleur Kusters persvoorlichter, via 06 15 52 54 42 of f.kusters@mantelzorg.nl 
 
MantelzorgNL 
MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers richt zich samen met ruim 400 regionale 
en lokale aangesloten organisaties op ondersteuning van, voor en met mantelzorgers 
(www.mantelzorg.nl). 
 
De feiten over mantelzorg 
Wat is mantelzorg:  
alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving 

• 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder gaven in 2019 mantelzorg, dit zijn circa 5 miljoen 
mantelzorgers 

• 830.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 
uur per week) hulp 

• 9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (460.000 mantelzorgers) 
• Ongeveer 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen 
• 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg 
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