Onderzoeksresultaten Extra kosten mantelzorg
NMP september 2015

Welke kosten heeft de mantelzorger?
Het Nationaal Mantelzorgpanel is gevraagd met welke kosten de respondenten te maken
hebben vanwege het mantelzorgen. Van de 505 respondenten hebben de meeste te
maken met was-, reis- en telefoonkosten, respectievelijk 43%, 55% en 52%. Daarnaast
is specifiek gevraagd naar het vervoer van de zorgvrager(s) naar zijn of haar afspraken.
Daaruit blijkt dat 85% van de mantelzorgers deze taak voor de zorgvrager verricht.
Kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de zorgvrager, zoals eigen bijdrage voor zorg
of hulpmiddelen, zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Wel werd in de
toelichting bij open vragen opvallend vaak genoemd dat mantelzorgers zich gedwongen
voelden te stoppen met werken. Uiteraard is dit wel van invloed op het besteedbaar
inkomen van de (inwonende) mantelzorger.
Hoe hoog is het bedrag aan extra kosten?
De grootste groep respondenten (73%) geeft aan tussen de 1 en 200 euro per maand uit
te geven. Dit komt neer op ongeveer 1.100 euro gemiddeld op jaarbasis.
Wat geeft de mantelzorger uit aan telefoon- en reiskosten?
Telefoonkosten
Bijna tweederde van de mantelzorgers geeft aan extra telefoonkosten te hebben. Het
gemiddelde bedrag wordt door deze respondenten tezamen geschat op 40 euro per
maand.
Reiskosten
De reiskosten, zijn in 2 posten te verdelen.
 Het vervoer van de zorgvrager naar zijn of haar afspraken, hetgeen voor 85% van
de mantelzorgers geldt. 48% van het vervoer van de zorgvrager is tot 50 km per
maand en 13% rijdt zelfs meer dan 150 km per maand om de zorgvrager naar
zijn of haar afspraken te vervoeren.


Het reizen van de mantelzorger zelf naar de zorgvrager toe. Dit is voor 52% van
de mantelzorgers van toepassing, de overige 48% woont samen met de
zorgvrager. Kijken we naar de reiskosten die de mantelzorger maakt om te
kunnen zorgen voor een ander, dan gaat 41% van de mantelzorgers ongeveer 1-2
keer per week naar de zorgvrager toe. De gemiddelde reisafstand van deur tot
deur is 31 km. Hoe frequenter de bezoeken, hoe dichterbij de zorgvrager over het
algemeen woont. 16% van de mantelzorgers van een uitwonende zorgvrager gaat
zelfs dagelijks langs. Het Nibud rekent voor een autokilometer aan kosten 0,34
euro voor een compacte auto.
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Kan de mantelzorger dit opbrengen?
Gevraagd is of de mantelzorger de totale kosten per maand kan opbrengen. In totaal
geeft 55% van alle respondenten aan dat ze het krap hebben, dan wel vaak geld tekort
komen. Voor 15% van het panel staan de kosten het zorgen in de weg. Zij hebben
namelijk minder hulp kunnen geven dan gewenst vanwege de kosten die dit met zich
meebrengt.
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Nationaal Mantelzorgpanel
Met het Nationaal Mantelzorgpanel peilt Mezzo periodiek de behoeften en meningen van
mantelzorgers over actuele onderwerpen die met mantelzorg te maken hebben.
Momenteel telt het NMP ongeveer 1300 panelleden. De resultaten worden gebruikt om
actuele vraagstukken in kaart te brengen waarmee de belangen van mantelzorgers
worden behartigd. Zie voor meer informatie: www.mezzo.nl/resultaten
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