
TECHNISCHE BIJLAGE “MANTELZORG, ARBEIDSPARTICIPATIE EN GEZONDHEID” 
 
BIJLAGE HOOFDSTUK 3 (DATABESCHRIJVING) 
 
Deze bijlage beschrijft hoe de variabelen die in de analyse gebruikt worden zijn geconstrueerd uit de 
oorspronkelijke enquêtevragen. Ook worden beschrijvende statistieken gegeven van alle gebruikte 
variabelen voor de complete steekproef van alle 50-70 jarigen in alle meegenomen landen.  
  
BETAALD WERK 
DUMMY BETAALD WERK 
SHARE respondenten kregen de volgende vraag: “Kijk a.u.b. naar kaart 21. In het algemeen, hoe zou u 
uw huidige situatie beschrijven?”  
1. Met pensioen  
2. Werkend in loondienst of als zelfstandige (inclusief familiebedrijf)  
3. Werkloos  
4. Langdurig ziek of arbeidsongeschikt  
5. Huisvrouw of -man 
97. Anders (bijv. rentenierend, student) 
 
De dummy betaald werk heeft de waarde 1 als de respondent het antwoord “werkend in loondienst of 
als zelfstandige” geeft”, en de waarde 0 anders. 
 
UREN BETAALD WERK 
SHARE respondenten kregen de volgende vraag: “Ongeacht het aantal uren in uw arbeidscontract, 
hoeveel uur per week werkt u gewoonlijk in deze baan, uitgezonderd eetpauzes maar inclusief betaald 
of onbetaald overwerk?”. 
Uren betaald werk volgt hieruit meteen als iemand betaald werk verricht; in andere gevallen is het 0. 
 
MANTELZORG 
 
PARTICIPATIE IN MANTELZORG 
 
Buiten het huishouden  
SHARE respondenten kregen de volgende vraag: “Ik wil u nu iets vragen over de hulp die u hebt gegeven 

aan anderen. Hebt u in de laatste twaalf maanden zelf hulp als hieronder vermeld gegeven aan een 
familielid buiten uw huishouden, of aan een vriend of buur?  Ja/ Nee 
 
1. Persoonlijke zorg bij bijvoorbeeld aankleden, baden of douchen, eten, in en uit bed stappen, naar het 
toilet gaan. 
2. Huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld kleine reparaties, tuinieren, vervoer, boodschappen doen.  
3. Hulp bij de administratie zoals het invullen van formulieren, en andere financiële en juridische zaken 
 
Indien “ja”, dan werd vervolgens gevraagd:  

Welk familielid buiten uw huishouden, vriend of buur hebt u (het meest) geholpen in de afgelopen 
twaalf maanden?  
 



Deze vraag werd herhaald voor maximaal drie ontvangers van hulp. We hebben een dummy 
geconstrueerd die 1 is als een van de geholpen personen een ouder, stief- of schoonouder was. 
  
Binnen het huishouden  

SHARE respondenten kregen de vraag: “We gaan verder met de hulp binnen uw huishouden. Is er 
iemand in uw huishouden die u regelmatig hebt geholpen met de persoonlijke verzorging (zoals 
wassen, in en uit bed stappen, of aankleden) gedurende de afgelopen twaalf maanden? (Met 
regelmatig bedoelen we (vrijwel) dagelijks gedurende een periode van minimaal drie maanden. We 
bedoelen niet de hulp geboden bij kortstondige ziekte van gezinsleden.) Ja/ Nee” 
 
Indien “ja”, dan werd vervolgens gevraagd: “Wie is deze persoon?”  
 
We hebben een dummy geconstrueerd die 1 is als een van de geholpen personen een ouder, 
stiefouder of schoonouder was. 
 
Participatie in mantelzorg (uiteindelijke variabele) 
De variabele is 1 als minstens een van de twee hierboven geconstrueerde variabelen de waarde 1 heeft, 
en 0 anders. 
 
DAGELIJKSE OF BIJNA DAGELIJKSE MANTELZORG 
 
Mantelzorgers voor iemand buiten het huishouden kregen de vraag: “In de laatste twaalf maanden, hoe 
vaak hebt u aan deze persoon zulke hulp gegeven? Was dat vrijwel dagelijks/ vrijwel elke week/ vrijwel 
elke maand / minder vaak.”  
 
Mantelzorg voor iemand binnen het huishouden is volgens de vraagstelling automatisch vrijwel 
dagelijks. De dummy voor vrijwel dagelijkse mantelzorg is dan ook geconstrueerd als 1 als mantelzorg 
gegeven wordt aan een ouder, schoonouder of stiefouder binnen het huishouden, of als de mantelzorg 
gegeven aan een ouder, stiefouder of schoonouder buiten het huishouden vrijwel dagelijks is. 
 
GEZONDHEID 
 
EURO-D SCHAAL VOOR SYMPTOMEN VAN DEPRESSIE 
Deze schaal wordt geconstrueerd uit de antwoorden op de volgende twaalf vragen. Elke vraag wordt 
gecodeerd als 0 of 1; de schaal is de som van de twaalf waarden. 
 

1. Bent u in de afgelopen maand triest of gedeprimeerd geweest? (Ja = 1; Nee = 0) 
2. Wat hoopt u voor de toekomst? (Kan geen enkele hoop noemen = 1; Anders = 0) 
3. Hebt u in de afgelopen maand het gevoel gehad dat u liever dood zou willen zijn? (meldt 

suïcidale gevoelens of de wens om dood te zijn = 1; heeft dergelijke gevoelens niet = 0) 
4. Hebt u de neiging om uzelf ergens verwijten over te maken of schuldig over te voelen? 

(duidelijke enorme schuldgevoelens of zelfverwijten = 1; geen schuldgevoelens of 
zelfverwijten = 0) 

5. Hebt u de laatste tijd slaapproblemen gehad? (slaapproblemen of recente 
veranderingen in het slaapritme = 1; geen slaapproblemen = 0) 

6. In welke mate was u in de afgelopen maand geïnteresseerd in dingen? (minder 
geïnteresseerd dan normaal = 1; geen vermindering van belangstelling = 0) 



7. Bent u de laatste tijd snel geïrriteerd? (Ja = 1; Nee = 0) 
8. Hoe was uw eetlust de laatste tijd? (vermindering van eetlust = 1; geen vermindering 

van eetlust =0) 
9. Hebt u in de laatste maand te weinig energie gehad om de dingen te doen die u wilde 

doen? (Ja = 1; Nee = 0) 
10. Wat hebt u de laatste tijd met plezier gedaan? (kan geen plezierige activiteit noemen = 

1; noemt ENIG plezier bij een activiteit = 0) 
1. Hebt u de afgelopen maand wel eens gehuild? (ja = 1; Nee = 0) 
2. a. Hoe gaat het met uw concentratievermogen? Kunt u zich bijvoorbeeld concentreren 

op een televisieprogramma, een film of radioprogramma?  
b. Kunt u zich concentreren op iets dat u leest?  
(concentratieproblemen bij a. of b.: 1; dergelijke problemen worden niet vermeld: 0) 

 
 
ZELF-EVALUATIE ALGEMENE GEZONDHEID 

Respondenten werd gevraagd “Is uw gezondheid uitstekend  / heel goed / goed  / redelijk  / slecht.”  
We gebruiken een dummy die 1 is als het antwoord “redelijk” of “slecht” gegeven wordt, en 0 anders.  
 
AANTAL CHRONISCHE GEZONDHEIDSPROBLEMEN 

Respondenten kregen de volgende vraag: “Heeft de dokter u ooit gezegd dat u aan één of meer van 
deze kwalen lijdt of hebt geleden? Kunt u me het nummer of de nummers geven van die kwalen?” 1 

1. een hartaanval inclusief hartinfarct of coronair-trombose of een ander hartprobleem 
inclusief hartfalen 

2. hoge bloeddruk of hypertensie 
3. hoog cholesterol gehalte in het bloed 
4. een beroerte of herseninfarct of een ziekte aan de bloedvaten in de hersenen 
5. diabetes of een te hoog bloedsuikergehalte 
6. chronische longziekte zoals chronische bronchitis of emfyseem 
7. kanker of kwaadaardig gezwel, inclusief leukemie of lymphoma, maar exclusief minder 

ernstige vormen van huidkanker 
8. een maagzweer of zweer aan twaalfvingerige darm, zweer van het maag-darmkanaal 
9. de ziekte van Parkinson 
10. staar 
11. een gebroken heup of dijbeen 

 
CONTROLVARIABELEN 
 
LEEFTIJD EN LEEFTIJD KWADRAAT 
Dit is geconstrueerd uit de opgegeven geboortedatum en de datum van het interview.   
 
GEHUWD/SAMENWONEND 
Dit is geconstrueerd met de vraag “Wat is uw burgerlijke staat? Gehuwd en samenwonend met partner 
/ Geregistreerd partnerschap / Gehuwd, niet samenwonend met partner / Nooit gehuwd geweest / 
Gescheiden / Weduwe of weduwnaar”. 
 
                                                           
1Drie chronische condities die niet in elke golf gevraagd zijn, zijn buiten beschouwing gelaten.  



De variabele is krijgt de waarde 1 als een van de eerste twee antwoorden is gegeven, en 0 in andere 
gevallen. 
 
HUISHOUDGROOTTE 
Gebaseerd op verschillende vragen over personen in het huishouden en hun positie daarin.  
 
AANTAL KINDEREN 
Gebaseerd op de vraag “Hoeveel kinderen hebt u die nog in leven zijn? Telt u a.u.b. ook stiefkinderen en 
geadopteerde kinderen mee, ook die van uw partner.” 
 
 

Tabel TA.3.1. Beschrijvende Statistieken (Afhankelijke en verklarende variabelen) 

Variabele Omschrijving  Aantal 
waarnemingen  

Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Betaald werk 1 indien betaald werk verrichtend  111850 0.405 0.491 

Uren betaald werk, 
werkenden 

Gebruikelijke uren betaald werk per week, alleen 
voor degenen met betaald werk 

44667 37.848 13.319 

Uren betaald werk, 
iedereen 

Gebruikelijke uren betaald werk, 0 voor degenen 
zonder betaald werk 

111230 15.199 20.384 

Mantelzorg 1 indien participerend in mantelzorg voor ouder, 
stief- of schoonouder, 0 anders 

88945 0.157 0.364 

Bijna dagelijkse 
mantelzorg 

1 indien mantelzorg dagelijks of bijna dagelijks 
gegeven wordt, 0 anders 

88939 0.044 0.205 

Gezondheid slecht of 
redelijk 

1 als zelfevaluatie van algemene gezondheid 
slecht of redelijk is, 0 anders 

102897 0.304 0.46 

Aantal chronische ziekten Aantal aangegeven problemen op lijst van 11 112083 0.919 1.082 

Euro-D depressieschaal  De som van 12 0-1 indicatoren voor symptomen 
van depressie 

111434 2.207 2.144 

Leeftijd Leeftijd in jaren 113193 60.221 5.521 

Leeftijd kwadraat  Kwadraat van leeftijd 113193 3656.99 665.09 

Gehuwd / samenwonend  1 indien gehuwd of samenwonend met partner, 
0 anders 

111285 0.758 0.428 

Aantal kinderen  Totaal aantal kinderen in leven zijnde kinderen 112412 2.12 1.279 

Huishoudgrootte Aantal leden van het huishouden 113193 2.301 1.021 

Steekproef: individuen van leeftijd 50 tot en met 70 (113193 observaties) 

 

 

  



BIJLAGE HOOFDSTUK 4 (EFFECT VAN MANTELZORG OP BETAALD WERK) 

Tabel TA.4.1: Schattingen met vaste individuele effecten en instrumentele variabelen van het effect van 

mantelzorg op betaald werk 

Afhankelijke variabele Dummy Betaald werk Dummy Betaald werk Uren betaald werk Uren betaald werk 

 (1) (2) (3) (4) 

Mantelzorg -0.0239  -0.570  

 (0.0413)  (1.733)  

Bijna dagelijkse mantelzorg  -0.0963  -1.393 
  (0.118)  (5.000) 

Leeftijd  0.0645*** 0.0664*** 2.430*** 2.450*** 

 (0.0122) (0.0127) (0.526) (0.544) 
Leeftijd kwadraat  -0.000663*** -0.000676*** -0.0242*** -0.0243*** 

 (8.08e-05) (8.44e-05) (0.00347) (0.00363) 

Gehuwd / samenwonend -0.0381** -0.0393** -2.251*** -2.268*** 
 (0.0154) (0.0155) (0.655) (0.658) 

Aantal kinderen  -0.00813* -0.00809* -0.336* -0.337* 

 (0.00475) (0.00475) (0.194) (0.194) 
Grootte huishouden -0.00373 -0.00290 -0.0237 -0.0173 

 (0.00398) (0.00419) (0.175) (0.184) 

Aantal chronische ziekten  -0.00626** -0.00641** -0.226** -0.231** 
 (0.00268) (0.00266) (0.111) (0.110) 

Slechte of redelijke gezondheid  -0.0195*** -0.0195*** -0.842*** -0.843*** 

 (0.00539) (0.00540) (0.226) (0.226) 
Golf 2 -0.0446*** -0.0453*** -1.878*** -1.892*** 

 (0.0171) (0.0171) (0.724) (0.724) 

Golf 3 -0.145*** -0.146*** -6.404*** -6.416*** 
 (0.0474) (0.0474) (1.998) (1.994) 

Golf 4 -0.193*** -0.194*** -8.299*** -8.329*** 

 (0.0607) (0.0608) (2.565) (2.562) 

Waarnemingen 48274 48269 47921 47916 

Aantal individuen 21001 20999 20852 20850 

Robuuste standaard fouten tussen haakjes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
NB: Instrumentele variabelen worden niet verworpen door de Hansen test voor model specificatie 

 

 

 

 

  



Tabel TA.4.2: Schattingen met vaste individuele effecten van het effect van mantelzorg op betaald werk 

Afhankelijke variabele Dummy Betaald werk Dummy Betaald werk Uren betaald werk Uren betaald werk 

 (1) (2) (3) (4) 

Mantelzorg 0.00318  0.128  
 (0.00603)  (0.249)  

Bijna dagelijkse mantelzorg  -0.0259***  -1.285*** 

  (0.00962)  (0.401) 
Leeftijd  0.0636*** 0.0645*** 2.407*** 2.447*** 

 (0.0121) (0.0121) (0.520) (0.520) 

Leeftijd kwadraat  -0.000655*** -0.000661*** -0.0240*** -0.0243*** 
 (7.98e-05) (7.98e-05) (0.00342) (0.00342) 

Gehuwd / samenwonend  -0.0380** -0.0383** -2.249*** -2.267*** 

 (0.0154) (0.0154) (0.656) (0.655) 
Aantal kinderen  -0.00834* -0.00825* -0.341* -0.337* 

 (0.00473) (0.00473) (0.194) (0.194) 

Grootte huishouden -0.00423 -0.00385 -0.0365 -0.0187 
 (0.00392) (0.00391) (0.172) (0.171) 

Aantal chronische ziekten  -0.00650** -0.00647** -0.232** -0.231** 

 (0.00265) (0.00265) (0.110) (0.110) 
Slechte of redelijke gezondheid  -0.0197*** -0.0196*** -0.846*** -0.843*** 

 (0.00539) (0.00539) (0.226) (0.226) 

Golf 2 -0.0441*** -0.0447*** -1.868*** -1.891*** 
 (0.0171) (0.0171) (0.723) (0.723) 

Golf 3 -0.142*** -0.144*** -6.336*** -6.413*** 

 (0.0472) (0.0472) (1.989) (1.988) 
Golf 4 -0.190*** -0.192*** -8.238*** -8.326*** 

 (0.0606) (0.0606) (2.558) (2.558) 

Waarnemingen 48274 48269 47921 47916 
Aantal individuen 21001 20999 20852 20850 

Robuuste standaard fouten tussen haakjes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  



Tabel TA.4.3: Schattingen met vaste individuele effecten van het effect van mantelzorg op betaald werk 

met kruistermen tussen groepen landen en mantelzorg 

Afhankelijke variabele Dummy Betaald werk Dummy Betaald werk Uren betaald werk Uren betaald werk 

 (1) (2) (3) (4) 

Mantelzorg 0.0278**  1.328**  

 (0.0133)  (0.558)  

Mantelzorg * Zuid -0.0563***  -2.892***  
 (0.0190)  (0.815)  

Mantelzorg * Centraal/Oost -0.0390**  -1.426*  

 (0.0196)  (0.860)  
Mantelzorg * West -0.0213  -1.290**  

 (0.0153)  (0.634)  

Bijna dagelijkse mantelzorg  -0.0165  0.376 

  (0.0364)  (1.427) 

Dagelijkse zorg * Zuid  -0.0290  -3.180** 

  (0.0400)  (1.617) 
Dagelijkse zorg * Centraal/Oost  -0.0215  -1.945 

  (0.0412)  (1.665) 

Dagelijkse zorg * West  -0.000849  -1.374 
  (0.0388)  (1.520) 

Leeftijd 0.0810*** 0.0817*** 3.159*** 3.191*** 

 (0.0106) (0.0106) (0.456) (0.456) 
Leeftijd kwadraat -0.000737*** -0.000743*** -0.0282*** -0.0285*** 

 (7.23e-05) (7.23e-05) (0.00309) (0.00309) 

Gehuwd / samenwonend -0.0404*** -0.0406*** -2.612*** -2.626*** 
 (0.0144) (0.0144) (0.588) (0.587) 

Aantal kinderen -0.00876** -0.00861* -0.254 -0.248 

 (0.00444) (0.00445) (0.172) (0.172) 
Grootte huishouden -0.00316 -0.00300 0.0942 0.0999 

 (0.00352) (0.00351) (0.156) (0.155) 

Golf 2 -0.0627*** -0.0628*** -2.423*** -2.414*** 
 (0.0142) (0.0143) (0.604) (0.605) 

Golf 3 -0.201*** -0.202*** -8.229*** -8.221*** 

 (0.0398) (0.0399) (1.683) (1.684) 
Golf 4 -0.264*** -0.265*** -10.64*** -10.62*** 

 (0.0511) (0.0512) (2.165) (2.167) 

Constant -1.587*** -1.605*** -64.25*** -64.99*** 
 (0.423) (0.423) (18.16) (18.16) 

     

Waarnemingen 88037 88031 87560 87554 
Aantal individuen 54640 54638 54435 54433 

Robuuste standaard fouten tussen haakjes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Landengroepen: Zuid: Griekenland, Italië, Spanje; Oost/Centraal: Tsjechië, Polen, Estland, Slovenië; West: Nederland, België, Duitsland, 
Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland; Noord: Denemarken, Zweden (basis) 

 

  



Tabel TA.4.4: Logit schattingen modellen voor transities betaald werk / geen betaald werk en wel / geen 

reductie van het aantal gewerkte uren 

Afhankelijke variabele Betaald werk (t) Betaald werk (t) Reductie uren betaald 

werk (t) 

Reductie uren betaald 

werk (t) 
 (1) (2) (3) (4) 

Betaald werk (t-1) (dummy) 3.549*** 3.569***   

 (0.0518) (0.0487)   
Reductie uren betaald werk (t-1)   0.141** 0.0700 

   (0.0593) (0.0539) 

Mantelzorg (t-1) -0.0691  0.0932  
 (0.103)  (0.0729)  

Bijna dagelijkse mantelzorg (t-1)  -0.553***  -0.594*** 

  (0.183)  (0.147) 

Betaald werk (t-1) * Mantelzorg (t-1) 0.227*    

 (0.116)    

Betaald werk (t-1) *   0.330   
Bijna dagelijkse mantelzorg (t-1)  (0.208)   

Reductie uren betaald werk (t-1) *    -0.322** - 

Mantelzorg (t-1)   (0.127)  
Reductie uren betaald werk (t-1) *    - -0.0947 

Bijna dagelijkse mantelzorg (t-1)    (0.280) 

Leeftijd (t-1) -0.187 -0.182 2.227*** 2.254*** 
 (0.132) (0.132) (0.206) (0.206) 

Leeftijd kwadraat (t-1) -0.000437 -0.000504 -0.0198*** -0.0201*** 

 (0.00115) (0.00115) (0.00174) (0.00174) 
Gehuwd / samenwonend (t-1) -0.126*** -0.122*** 0.0545 0.0479 

 (0.0465) (0.0465) (0.0627) (0.0628) 

Aantal kinderen (t-1) 0.0494*** 0.0466*** 0.0130 0.00869 
 (0.0161) (0.0161) (0.0205) (0.0206) 

Grootte huishouden (t-1) -0.00954 -0.00592 -0.0456 -0.0338 

 (0.0205) (0.0206) (0.0308) (0.0308) 
Slechte of redelijke gezondheid (t-1) -0.455*** -0.460*** -0.595*** -0.604*** 

 (0.0467) (0.0466) (0.0645) (0.0644) 
Aantal kinderen (t-1) -0.0930*** -0.0925*** -0.0645** -0.0668** 

 (0.0207) (0.0206) (0.0276) (0.0276) 

Golf 2 -0.642*** -0.638*** 0.255*** 0.253*** 
 (0.0548) (0.0547) (0.0510) (0.0510) 

Golf 3 0.359*** 0.358*** - - 

 (0.0505) (0.0506)   
Constant 9.745** 9.641** -63.05*** -63.81*** 

 (3.793) (3.795) (6.102) (6.110) 

Waarnemingen 31137 31135 10169 10169 

Robuuste standaardfouten tussen haakjes 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

  



BIJLAGE HOOFDSTUK 5 (EFFECT VAN BETAALD WERK OP MANTELZORG) 

Tabel TA.5.1: Schattingen met vaste individuele effecten en instrumentele variabelen van het effect van 

betaald werk op mantelzorg 

Afhankelijke variabele Mantelzorg Mantelzorg Bijna dagelijkse mantelzorg Bijna dagelijkse mantelzorg 

 (1) (2) (3) (4) 

Betaald werk (dummy) -0.0483  -0.0536*  

 (0.0523)  (0.0325)  

Uren betaald werk  -0.00102  -0.00138 
  (0.00139)  (0.000873) 

Leeftijd  0.0368*** 0.0360*** 0.0312*** 0.0307*** 

 (0.0135) (0.0135) (0.00806) (0.00809) 
Leeftijd kwadraat  -0.000298*** -0.000297*** -0.000246*** -0.000244*** 

 (9.35e-05) (9.37e-05) (5.51e-05) (5.51e-05) 

Gehuwd / samenwonend  -0.00642 -0.00569 -0.0150 -0.0165* 
 (0.0158) (0.0161) (0.00964) (0.00982) 

Aantal kinderen  0.00748* 0.00680 0.00194 0.00154 

 (0.00455) (0.00457) (0.00273) (0.00277) 
Grootte huishouden 0.0181*** 0.0183*** 0.0130*** 0.0131*** 

 (0.00435) (0.00437) (0.00285) (0.00287) 

Aantal chronische ziekten  0.00855*** 0.00883*** 0.000515 0.000571 
 (0.00266) (0.00266) (0.00161) (0.00161) 

Slechte of redelijke gezondheid  0.00472 0.00453 0.000502 -0.000461 

 (0.00563) (0.00567) (0.00360) (0.00362) 
Golf 2 -0.0210 -0.0179 -0.0106 -0.00937 

 (0.0190) (0.0191) (0.0113) (0.0113) 

Golf 3 -0.114** -0.107** -0.0369 -0.0340 
 (0.0520) (0.0523) (0.0309) (0.0311) 

Golf 4 -0.108 -0.0990 -0.0390 -0.0352 

 (0.0669) (0.0673) (0.0399) (0.0401) 
     

Waarnemingen 48252 47893 48247 47888 

Aantal individuen 20995 20843 20993 20841 

Robuuste standaard fouten tussen haakjes 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

NB: Instrumentele variabelen worden niet verworpen door de Hansen test voor model specificatie 

 
 

 

  



Tabel TA.5.2: Schattingen met vaste individuele effecten van het effect van betaald werk op mantelzorg  

Afhankelijke variabele Mantelzorg Mantelzorg Bijna dagelijkse mantelzorg Bijna dagelijkse mantelzorg 

 (1) (2) (3) (4) 

Betaald werk 0.00377  -0.0109***  
 (0.00716)  (0.00404)  

Uren betaald werk  8.96e-05  -0.000317*** 

  (0.000174)  (9.91e-05) 
Leeftijd  0.0330** 0.0328** 0.0284*** 0.0280*** 

 (0.0130) (0.0130) (0.00781) (0.00784) 

Leeftijd kwadraat  -0.000263*** -0.000268*** -0.000218*** -0.000218*** 
 (8.64e-05) (8.69e-05) (5.12e-05) (5.13e-05) 

Gehuwd / samenwonend  -0.00496 -0.00370 -0.0139 -0.0146 

 (0.0157) (0.0158) (0.00960) (0.00964) 
Aantal kinderen  0.00790* 0.00717 0.00229 0.00190 

 (0.00452) (0.00454) (0.00272) (0.00276) 

Grootte huishouden 0.0184*** 0.0184*** 0.0133*** 0.0133*** 
 (0.00434) (0.00436) (0.00286) (0.00287) 

Aantal chronische ziekten  0.00883*** 0.00904*** 0.000788 0.000816 

 (0.00264) (0.00264) (0.00159) (0.00159) 
Slechte of redelijke gezondheid  0.00588 0.00560 0.00149 0.000591 

 (0.00555) (0.00557) (0.00356) (0.00356) 

Golf 2 -0.0177 -0.0148 -0.00846 -0.00712 
 (0.0188) (0.0188) (0.0111) (0.0111) 

Golf 3 -0.104** -0.0970* -0.0301 -0.0267 

 (0.0514) (0.0515) (0.0304) (0.0305) 
Golf 4 -0.0952 -0.0867 -0.0302 -0.0257 

 (0.0661) (0.0662) (0.0392) (0.0392) 

     

Waarnemingen 48274 47921 48269 47916 

Aantal individuen 21001 20852 20999 20850 

Robuuste standaard fouten tussen haakjes 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

  



Tabel TA.5.3: Schattingen met vaste individuele effecten van het effect van betaald werk op mantelzorg 

met kruistermen tussen groepen landen en betaald werk 

Afhankelijke variabele       Mantelzorg        Mantelzorg Bijna dagelijkse mantelzorg Bijna dagelijkse mantelzorg 

 (1) (2) (3) (4) 

Betaald werk  0.0308**  -0.00664  

 (0.0144)  (0.00529)  

Betaald werk * Zuid -0.0597***  -0.0198  
 (0.0214)  (0.0139)  

Betaald werk * Centraal/Oost -0.0463**  -0.0140  

 (0.0204)  (0.0109)  
Betaald werk * West -0.0239  -0.00110  

 (0.0166)  (0.00680)  

Uren betaald werk    0.000829**  -9.33e-05 

  (0.000374)  (0.000131) 

Uren betaald werk  * Zuid  -0.00165***  -0.000861*** 

  (0.000518)  (0.000330) 
Uren betaald werk  * Centraal/Oost  -0.00103**  -0.000348 

  (0.000509)  (0.000260) 

Uren betaald werk  * West  -0.000772*  -0.000155 
  (0.000426)  (0.000168) 

Leeftijd 0.0233** 0.0238** 0.0219*** 0.0214*** 

 (0.0114) (0.0114) (0.00676) (0.00678) 
Leeftijd kwadraat -0.000197** -0.000201*** -0.000183*** -0.000181*** 

 (7.68e-05) (7.72e-05) (4.50e-05) (4.53e-05) 

Gehuwd / samenwonend -0.000912 5.34e-05 -0.00902 -0.0102 
 (0.0143) (0.0143) (0.00838) (0.00839) 

Aantal kinderen 0.00795* 0.00669* 0.00291 0.00263 

 (0.00407) (0.00406) (0.00234) (0.00238) 
Grootte huishouden 0.0168*** 0.0168*** 0.0126*** 0.0128*** 

 (0.00383) (0.00385) (0.00254) (0.00256) 

Golf 2 -0.0163 -0.0163 -0.00265 -0.00199 
 (0.0159) (0.0159) (0.00942) (0.00941) 

Golf 3 -0.0922** -0.0929** -0.0137 -0.0120 
 (0.0439) (0.0440) (0.0260) (0.0260) 

Golf 4 -0.0812 -0.0817 -0.00935 -0.00706 

 (0.0565) (0.0566) (0.0335) (0.0335) 
Constant -0.527 -0.544 -0.620** -0.599** 

 (0.460) (0.461) (0.273) (0.274) 

     

Waarnemingen 88037 87560 88031 87554 
Aantal individuen 54640 54435 54638 54433 

Robuuste standaard fouten tussen haakjes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Landengroepen: Zuid: Griekenland, Italië, Spanje; Oost/Centraal: Tsjechië, Polen, Estland, Slovenië; West: Nederland, België, Duitsland, 

Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland; Noord: Denemarken, Zweden (basis) 

  



Tabel TA.5.4:  Logit schattingen modellen voor transities mantelzorg en bijna dagelijkse mantelzorg 

Afhankelijke variabele Mantelzorg (t) Mantelzorg (t) Bijna dagelijkse mantelzorg (t) Bijna dagelijkse mantelzorg (t) 

 (1) (2) (3) (4) 

Mantelzorg (t-1) 2.331*** 2.274***   
 (0.0633) (0.0584)   

Bijna dagelijkse mantelzorg (t-1)   2.733*** 2.780*** 

   (0.0981) (0.0942) 
Betaald werk (t-1) 0.365***  -0.338***  

 (0.0546)  (0.0838)  

Uren betaald werk (t-1)  0.00739***  -0.00643*** 
  (0.00118)  (0.00205) 

Betaald werk (t-1) * Mantelzorg (t-1) -0.576***    

 (0.0817)    
Betaald werk (t-1) * Bijna dagelijkse 

mantelzorg (t-1) 

  -0.152  

   (0.154)  
Uren betaald werk (t-1) * Mantelzorg (t-1)  -0.0128***   

  (0.00190)   

Uren betaald werk (t-1) * Bijna dagelijkse 
mantelzorg (t-1) 

   -0.00691* 

    (0.00391) 

Leeftijd (t-1) 0.523*** 0.533*** 0.702*** 0.698*** 
 (0.107) (0.107) (0.179) (0.180) 

Leeftijd kwadraat (t-1) -0.00516*** -0.00527*** -0.00649*** -0.00643*** 

 (0.000923) (0.000923) (0.00153) (0.00154) 
Gehuwd / samenwonend (t-1) 0.159*** 0.161*** -0.240*** -0.239*** 

 (0.0478) (0.0479) (0.0747) (0.0748) 

Aantal kinderen (t-1) -0.0252 -0.0253 -0.133*** -0.135*** 
 (0.0163) (0.0163) (0.0290) (0.0293) 

Grootte huishouden (t-1) -0.00347 -0.00582 0.238*** 0.239*** 

 (0.0213) (0.0213) (0.0303) (0.0305) 

Slechte of redelijke gezondheid (t-1) -0.319*** -0.326*** -0.229*** -0.215*** 

 (0.0499) (0.0498) (0.0793) (0.0793) 
Aantal chronische ziekten (t-1) -0.0451** -0.0498** -0.0190 -0.0151 

 (0.0212) (0.0211) (0.0334) (0.0335) 

Golf 2 -0.461*** -0.455*** -0.130 -0.126 
 (0.0565) (0.0567) (0.0968) (0.0973) 

Golf 3 0.136*** 0.140*** 0.272*** 0.266*** 

 (0.0468) (0.0469) (0.0803) (0.0807) 
Constant -15.21*** -15.37*** -22.16*** -22.23*** 

 (3.102) (3.111) (5.224) (5.252) 

     

Waarnemingen 25,611 25,471 25,608 25,468 

Robuuste standaardfouten tussen haakjes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

  



BIJLAGE HOOFDSTUK 6 (EFFECTEN OP FYSIEKE, ALGEMEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEID) 

Tabel TA.6.1: GMM Schattingen van het effect van betaald werk en mantelzorg op gezondheid 

Afhankelijke variabele Chronische ziekten Chronische 

ziekten 

Slechte of 

redelijke 

gezondheid 

Slechte of 

redelijke 

gezondheid 

Euro-D 

schaal 

Euro-D schaal 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Chronische ziekten (t-1) 0.102*** 0.0975***     

 (0.0365) (0.0367)     
Slechte of redelijke 

gezondheid (t-1) 

  0.0660** 0.0638**   

   (0.0307) (0.0308)   
Euro-D schaal (t-1)     0.0832*** 0.0800*** 

     (0.0262) (0.0265) 

Betaald werk -0.0351 -0.0421 0.0110 -0.00321 0.259 0.343 
 (0.0926) (0.0932) (0.0610) (0.0631) (0.226) (0.234) 

Mantelzorg 0.157  0.0163  1.294***  

 (0.169)  (0.121)  (0.425)  
Bijna dagelijkse 

mantelzorg 

 0.153  -0.192  3.074*** 

  (0.298)  (0.238)  (0.849) 
Leeftijd  -0.121*** -0.125*** -0.00411 -0.000686 -0.383*** -0.439*** 

 (0.0449) (0.0450) (0.0313) (0.0317) (0.115) (0.119) 

Leeftijd kwadraat  0.00135*** 0.00136*** 6.67e-05 3.05e-05 0.00332*** 0.00373*** 
 (0.000370) (0.000371) (0.000254) (0.000258) (0.000922) (0.000959) 

Gehuwd / 

samenwonend  

-0.0574 -0.0566 -0.0343 -0.0388 -0.816*** -0.806*** 

 (0.0755) (0.0754) (0.0406) (0.0408) (0.212) (0.216) 

Aantal kinderen  0.0330 0.0325 0.0154 0.0149 -0.00316 0.00541 

 (0.0201) (0.0204) (0.0123) (0.0124) (0.0586) (0.0599) 
Grootte huishouden 0.0357* 0.0348* 0.0121 0.0166 -0.0190 -0.0289 

 (0.0189) (0.0189) (0.0119) (0.0124) (0.0528) (0.0548) 

Golf 3 0.0276** 0.0243* 0.00441 0.00407 0.104*** 0.0755*** 
 (0.0133) (0.0125) (0.00773) (0.00680) (0.0309) (0.0292) 

       

Waarnemingen 7,791 7,791 5,858 5,858 7,773 7,773 
Aantal individuen 5,448 5,448 4,665 4,665 5,434 5,434 

Robuuste standaard fouten tussen haakjes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
NB: Instrumentele variabelen worden niet verworpen door de Hansen test voor model specificatie 

 

  



Tabel TA.6.2: Schattingen met individuele effecten van het effect van betaald werk en mantelzorg op 

gezondheid 

Afhankelijke 

variabele 

Chronische ziekten Chronische ziekten Slechte of 

redelijke 
gezondheid 

Slechte of 

redelijke 
gezondheid 

Euro-D schaal Euro-D schaal 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Betaald werk -0.0503*** -0.0502*** -0.0289*** -0.0289*** -0.115*** -0.114*** 
 (0.0137) (0.0137) (0.00723) (0.00723) (0.0314) (0.0314) 

Mantelzorg 0.0416***  0.00915  0.185***  

 (0.0114)  (0.00625)  (0.0275)  
Bijna dagelijkse 

mantelzorg 

 0.00661  0.00490  0.279*** 

  (0.0192)  (0.0113)  (0.0523) 

Leeftijd  -0.0665*** -0.0661*** -0.0281** -0.0279** -0.434*** -0.436*** 

 (0.0246) (0.0246) (0.0136) (0.0136) (0.0559) (0.0559) 

Leeftijd kwadraat  0.000588*** 0.000584*** 0.000110 0.000109 0.00180*** 0.00183*** 
 (0.000165) (0.000165) (8.76e-05) (8.77e-05) (0.000368) (0.000368) 

Gehuwd / 

samenwonend  

-0.0259 -0.0259 0.00320 0.00322 -0.627*** -0.625*** 

 (0.0337) (0.0337) (0.0172) (0.0172) (0.0878) (0.0879) 

Aantal kinderen  0.0326*** 0.0329*** 0.00786 0.00793 0.0303 0.0310 

 (0.0118) (0.0118) (0.00567) (0.00567) (0.0247) (0.0248) 
Grootte huishouden -0.000798 -0.000270 0.00263 0.00274 0.0105 0.00983 

 (0.00823) (0.00823) (0.00423) (0.00423) (0.0198) (0.0198) 

Golf 2 0.0192 0.0184 0.0714*** 0.0713*** 0.390*** 0.385*** 
 (0.0351) (0.0351) (0.0203) (0.0203) (0.0805) (0.0805) 

Golf 3 0.193** 0.190* 0.160*** 0.159*** 1.410*** 1.391*** 

 (0.0970) (0.0970) (0.0557) (0.0556) (0.221) (0.221) 
Golf 4 0.171 0.167 0.182** 0.181** 1.703*** 1.682*** 

 (0.125) (0.125) (0.0717) (0.0717) (0.285) (0.285) 

       

Waarnemingen 57,973 57,966 48,356 48,351 57,925 57,918 

Aantal individuen 24,624 24,621 21,039 21,037 24,606 24,603 

Robuuste standaard fouten tussen haakjes 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

  



Tabel TA.6.3: Schattingen met individuele effecten van het effect van betaald werk en mantelzorg op 

gezondheid met kruistermen van mantelzorg met landengroepen 

Afhankelijke variabele Chronische ziekten Chronische ziekten Slechte of redelijke 

gezondheid 

Slechte of redelijke 

gezondheid 

Euro-D 

schaal 

Euro-D 

schaal 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Betaald werk  -0.0737** -0.0746** -0.00977 -0.00987 -0.0715 -0.0678 

 (0.0303) (0.0304) (0.0146) (0.0146) (0.0586) (0.0588) 
Betaald werk * Zuid 0.0501 0.0498 -0.0477* -0.0474* -0.0124 -0.0233 

 (0.0466) (0.0467) (0.0257) (0.0257) (0.106) (0.106) 

Betaald werk * 
Centraal/Oost 

0.0197 0.0212 -0.00274 -0.00233 -0.0529 -0.0519 

 (0.0462) (0.0463) (0.0235) (0.0235) (0.102) (0.102) 

Betaald werk * West 0.0269 0.0282 -0.0245 -0.0245 -0.0641 -0.0675 

 (0.0339) (0.0340) (0.0167) (0.0167) (0.0689) (0.0690) 

Mantelzorg 0.0126  -0.00307  0.140**  

 (0.0265)  (0.0140)  (0.0556)  
Mantelzorg * Zuid 0.0261  0.0274  0.214**  

 (0.0394)  (0.0232)  (0.0996)  

Mantelzorg * 
Centraal/Oost 

0.0789*  0.0264  0.102  

 (0.0449)  (0.0225)  (0.100)  

Mantelzorg * West 0.0290  0.00806  0.000349  

 (0.0303)  (0.0161)  (0.0661)  
Bijna dagelijkse 

mantelzorg 

 -0.0176  -0.0653  0.190 

  (0.0642)  (0.0507)  (0.155) 
Dagelijkse zorg * 

Zuid 

 0.0181  0.0828  0.188 

  (0.0746)  (0.0564)  (0.190) 

Dagelijkse zorg * 

Centraal/Oost 

 0.0694  0.0850  0.195 

  (0.0797)  (0.0562)  (0.202) 
Dagelijkse zorg * 

West 

 0.0151  0.0653  0.00401 

  (0.0699)  (0.0529)  (0.170) 
Leeftijd -0.0654*** -0.0648*** -0.0287** -0.0286** -0.435*** -0.438*** 

 (0.0247) (0.0247) (0.0137) (0.0137) (0.0561) (0.0561) 

Leeftijd kwadraat 0.000572*** 0.000568*** 0.000121 0.000120 0.00184*** 0.00186*** 
 (0.000166) (0.000166) (8.84e-05) (8.84e-05) (0.000372) (0.000372) 

Gehuwd / 

samenwonend 

-0.0259 -0.0259 0.00321 0.00312 -0.626*** -0.624*** 

 (0.0337) (0.0337) (0.0172) (0.0172) (0.0878) (0.0879) 

Aantal kinderen 0.0327*** 0.0330*** 0.00799 0.00799 0.0305 0.0312 

 (0.0118) (0.0118) (0.00567) (0.00567) (0.0247) (0.0247) 
Grootte huishouden -0.00127 -0.000602 0.00272 0.00292 0.00956 0.00952 

 (0.00823) (0.00824) (0.00423) (0.00423) (0.0198) (0.0198) 

Golf 2 0.0210 0.0198 0.0693*** 0.0695*** 0.383*** 0.380*** 
 (0.0351) (0.0352) (0.0204) (0.0204) (0.0808) (0.0807) 

Golf 3 0.198** 0.193** 0.155*** 0.155*** 1.391*** 1.377*** 

 (0.0972) (0.0972) (0.0558) (0.0558) (0.222) (0.222) 
Golf 4 0.177 0.172 0.175** 0.175** 1.677*** 1.663*** 

 (0.125) (0.125) (0.0719) (0.0719) (0.286) (0.285) 

Constant 2.619*** 2.601*** 1.452** 1.452** 21.11*** 21.22*** 
 (1.001) (1.001) (0.565) (0.565) (2.291) (2.291) 

       

Waarnemingen 87948 87942 78770 78766 87849 87843 
Aantal individuen 54599 54597 51453 51452 54530 54528 

Robuuste standaardfouten tussen haakjes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Landengroepen: Zuid: Griekenland, Italië, Spanje; Oost/Centraal: Tsjechië, Polen, Estland, Slovenië; West: Nederland, België, Duitsland, 
Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland; Noord: Denemarken, Zweden (basis) 

  



 


