Persbericht

Veel variatie in bereidheid zelf te betalen voor lichte ouderenzorg
Door de hervormingen in de langdurige thuiszorg hebben mensen meer verantwoordelijkheid
voor het organiseren van de eigen zorg. Niet iedereen wil en kan dat. Uit Netspar-onderzoek
blijkt dat met name de hoogte van het inkomen en de aanwezigheid van een partner of
mantelzorger daarbij een belangrijke rol spelen. Verder blijkt dat een derde van de
huishoudens uit voorzorg spaart voor toekomstige zorgkosten. Zij verwachten dat het
pensioen daarvoor niet toereikend is. Een even grote groep spaart, ondanks de verwachting
van een ontoereikend pensioen, niet voor toekomstige zorgkosten, in het geval van ziekte zijn
zij afhankelijk van zorgvoorziening vanuit de overheid.
Onder Nederlanders is brede steun voor eigen verantwoordelijkheid van niet-medische aspecten van
zorg, zoals ontspanning. Bijna de helft van de mensen vindt huishoudelijke hulp een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Als het gaat om verpleging en verzorging zijn mensen een stuk minder bereid
tot een eigen verantwoordelijkheid, het merendeel vindt dit een taak voor de overheid. Mensen met
een hoog inkomen zijn bereid om meer uit te geven aan thuiszorg dan mensen met een laag
inkomen. Het hebben van een partner of een mantelzorger reduceert de vraag naar thuiszorg. Veel
huishoudens vinden sparen voor toekomstige zorgkosten minstens zo belangrijk als sparen voor een
erfenis.
Om te voorkomen dat mensen die hoge eisen stellen aan ouderenzorg niet onnodig veel sparen, kan
een verzekering uitkomst bieden. Ongeveer de helft van de mensen geeft aan interesse te hebben in
verzekerde thuiszorg, voornamelijk voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Om
ongewenste selectie-effecten te voorkomen is het noodzakelijk om mensen over het al dan niet
verzekeren te laten beslissen voordat zij hulpbehoevend worden. Tot slot blijft een sociaal vangnet
belangrijk, zodat ook de lagere inkomens toegang houden tot noodzakelijke zorg.
Over de Netspar Brief
De Netspar Brief is bedoeld om onderzoeksresultaten gerichter voor het voetlicht te brengen onder
een brede kring van pensioenprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers. Daarmee worden
bouwstenen aangereikt voor een goed geïnformeerd Nederlands pensioendebat. In de Netspar Brief
wordt onderzoek op het gebied van pensioen en vergrijzing samengevat en staan analyse en duiding
centraal.
Over Netspar
Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een denktank en kennisnetwerk.
Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen
van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Met kennisontwikkeling door
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en
onderwijs draagt Netspar actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici
en de pensioen- en verzekeringspraktijk.
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