Onderzoek: Opa, oma en de
verkiezingen
Publicatiedatum: 17 februari 2017
Eerst stellen we je een aantal vragen rondom het thema Mantelzorg. De resultaten worden
gebruikt voor het tijdschrift HUMAN van het Humanistisch Verbond.

Hoe vaak zie jij je opa(’s) en/of oma(’s)?
Minstens een keer per week

31%

Minstens een keer per maand

31%

Minstens een keer per drie maanden

17%

Minder dan een keer per drie maanden

9%

Ik heb geen opa(’s) en/of oma(’s) (meer)

11%

Weet niet/geen mening

1%

De volgende drie vragen werden gesteld aan 877 jongeren die aangaven een of meerdere
opa(‘s) en/of oma(‘s) te hebben.
Bezoek je je opa(’s) en/of oma(’s) wel eens uit jezelf?
Hiermee bedoelen we dat je je opa(’s) en/of oma(’s) niet bezoekt omdat je van je ouders of
andere familieleden moet of met hen meegaat, maar dat je uit eigen initiatief bij ze op bezoek
gaat.
Ja

67%

Nee

30%

Weet niet/geen mening

3%

Doe je wel eens aan activiteiten met je opa(’s) en/of oma(’s)?
Met activiteiten bedoelen we alles wat je binnen en buiten de deur kunt doen, dat niet onder

'visite' (koffie drinken) en eten valt.
Ja

57%

Nee, dat kan niet

15%

Nee, dat kan wel maar we doen het niet

26%

Weet niet/geen mening

2%

Heb je wel eens gezorgd voor je opa(’s) en/of oma(’s) toen hij/zij ziek of zwak was?
Ja, ik zorg nu voor mijn opa en/of oma

7%

Ja, ik zorgde in het verleden voor mijn opa en/of oma

12%

Nee

76%

Weet niet/geen mening

5%

Wat was de situatie?
“Beide opa's hebben een erg grote familie en een opa heeft zelfs een nieuwe, veel fittere,
vriendin die voor hem klaar staat. Er wordt goed voor hem gezorgd maar er is geen
behoefte aan zorg door de kleinkinderen.”
“Extra hulp in huis bij schoonmaken, vaker op bezoek even kijken hoe het gaat. En omdat
mijn opa nu niet mag autorijden, breng ik hem naar verschillende plekken met auto.”
“Ik woon bij m’n opa in. Vorig jaar werd oma ziek en heb ik voor haar gezorgd. Hiervoor heb
ik mijn studie op pauze gezet.”
“Mijn oma had haar knie gebroken en was daardoor aan huis gekluisterd. Samen met mijn
moeder was ik continue bij haar in huis en als mijn moeder dan was werken nam ik taken als
koffie zetten of boodschappen doen op me (en het was natuurlijk ook gewoon gezellig).”
“Mijn opa was net overleden en mijn oma had het hier erg moeilijk mee. Voeg daaraan toe
dat ze nu opeens allerlei zaken moest regelen die mijn opa normaal verzorgde, haar drie
zonen haar in de steek lieten en ze last had van haar hart en enkele andere problemen met
haar gezondheid. Ik heb enkele maanden bij haar in huis gewoond om te helpen met het
huishouden, bankzaken, wat opknapwerk aan het huis enzovoorts. Inmiddels staat ze weer
op eigen benen.”
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“Voornamelijk luisteren. Mijn opa heeft dementie en m’n oma wil graag haar verhaal kwijt,
dus eigenlijk bellen we minimaal drie keer per week.”

Heb je wel eens voor een ouder of langdurig ziek persoon gezorgd?
Ja, voor een familielid

21%

Ja, voor iemand die geen familie is

2%

Nee

76%

Weet niet/geen mening

1%

Mocht iemand in je omgeving ziek worden, in hoeverre zou je dan bereid zijn de zorg
voor diegene op je te nemen?
Heel bereid

19%

Redelijk bereid

64%

Niet zo bereid

13%

Helemaal niet bereid

1%

Weet niet/geen mening

3%

Waarom wel of niet?
“Afhankelijk van hoeveel zorg de persoon nodig heeft. Ik zou prima een keer per dag langs
kunnen gaan als de persoon in de buurt woont. Maar als de zorg zwaarder is of de persoon
verder weg woont, dan komt dat niet meer uit.”
“Daar zijn mensen voor. Ik heb wel wat beters te doen, bijvoorbeeld werken… Wanneer ik in
zo'n situatie zou komen zou ik ook niet willen dat iemand die ik ken zijn vrije tijd opoffert
voor zoiets.”
“Het hangt ervan af om wie het gaat. Voor mijn ouders zou ik dat eerder doen dan vrienden
of familie waar ik minder contact mee heb. Verder heb ik m'n eigen leven en zie ik het op dit
moment zelf niet zitten om voor een langdurig ziek persoon te moeten zorgen. Een korte
ziekte zou ik overigens geen probleem vinden.”
“Wegens de normen en waarden die door mijn godsdienst (islam) en cultuur (Turks) mee
worden gegeven, zou ik dit wel doen. Het zorgen voor een zieke is iets normaals.”
“Als iemand mijn hulp nodig heeft, dan ben ik bereid om heel ver te gaan, vooral als het
familie is.”
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Heb je wel eens aan vrijwilligerswerk gedaan?
Ja, ik doe momenteel aan vrijwilligerswerk

30%

Ja, ik heb in het verleden aan vrijwilligerswerk gedaan

38%

Nee

30%

Weet niet/geen mening

2%

De volgende vraag werd gesteld aan 704 jongeren die aangaven aan vrijwilligerswerk te doen
of dat in het verleden te hebben gedaan.
In welke sector/sectoren doe of deed je aan vrijwilligerswerk?
Je kunt meerdere antwoorden aankruisen.
Zorg

27%

Buddy (bijvoorbeeld activiteiten met ouderen of gehandicapten)

9%

Politiek

10%

Cultuur

24%

Onderwijs (bijvoorbeeld taalles, voorlezen)

18%

Anders, namelijk... (sport, scouting, kerk, toneel, milieu)

40%

De volgende twee vragen werden gesteld aan 273 jongeren die aangaven niet aan
vrijwilligerswerk te doen of te hebben gedaan.
In hoeverre ben je bereid om vrijwilligerswerk te doen?
Heel bereid

10%

Redelijk bereid

48%

Niet zo bereid

27%

Helemaal niet bereid

15%

Weet niet/geen mening

0%

Waarom ben je daar wel of niet toe bereid? Je kunt je antwoord hier toelichten:
“Als ik er de tijd voor heb, vind ik het geen probleem. Als het gewoon leuk werk is en je helpt
er ook nog iemand bij, dan vind ik het prima om te doen.”
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“Het hangt af van wat er onder vrijwilligerswerk wordt verstaan. Mijn huidige 'werk' als
onbetaalde kracht bij de studentenbar of organisator van evenementen heb ik niet
meegerekend, maar zou ook gezien kunnen worden als vrijwilligerswerk. Of ik later 'echt'
vrijwilligerswerk zou doen hangt af van waar, of ik me verbonden voel met het doel en of
het mij voldoening geeft om iets voor dat doel te doen.”
“Ik werk een fulltime minimumloon baantje, ik doneer elke maand kleine bedragen aan drie
goede doelen, ik heb oprecht de energie niet om op dit moment bijvoorbeeld bij een
voedselbank te helpen o.i.d. Als ik minder zou hoeven werken zou het absoluut een optie
zijn.”
“Het is niet verplicht en het liefst zou ik een (klein) zakcentje er voor krijgen. Dan voel ik mij
wat meer geliefd dan als ik het voor niets doe.”

Als ik merk dat iemand in mijn omgeving zich niet goed voelt, dan...
Vraag ik direct wat er is

44%

Vraag ik na een tijdje wat er is

49%

Vraag ik niet wat er is, maar wacht ik tot diegene

5%

naar mij toekomt
Weet niet/geen mening

2%

Als iemand in mijn omgeving zegt dat hij/zij zich niet goed voelt, dan...
Probeer ik de situatie meteen beter te maken

53%

Probeer ik te helpen zodra diegene daar om vraagt

43%

Probeer ik diegene met rust te laten tot het beter gaat

2%

Weet niet/geen mening

2%
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