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Samenvatting 
De maatschappelijke en wetenschappelijke nadruk op zorgen voor de eigen hoogbejaarde 

ouders ligt op de zware en belastende kant van die zorg. De vraag is of we daarmee de mogelijk 

positieve kant van zorg niet uit het oog verliezen. In dit onderzoek ga ik op zoek naar het positieve, 

de zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders. Aan de hand van drie verhalen van volwassen 

kinderen, vijftigers, die voor hun hoogbejaarde ouders zorgen, is gezocht naar de betekenis die deze 

kinderen aan de zorgervaring geven. Ik heb gekeken hoe er over de zorg wordt verteld, hoe er 

betekenis wordt gegeven en welke betekenissen op de voorgrond treden in de verhalen over zorg. 

De last van de zorg, de negatieve lading is in meerdere of mindere mate in de drie verhalen 

aanwezig, maar het positieve ontbrak niet. Twee van de drie respondenten vertelden een 

gestructureerd verhaal met een plot en een boodschap. De een is trots dat ze het ondanks alle 

problemen heeft volgehouden om voor haar vader te zorgen. De tweede heeft veel strijd moeten 

leveren om te zorgen dat zijn ouders niet zouden worden vermalen door de professionele zorg. In 

het derde interview wordt geen gestructureerd verhaal verteld, maar de zorg, uit liefde voor de 

ouders is waardevol. Trots, strijd en liefde zijn belangrijke zingevers in de verhalen van Beppie, Jaap 

en Janneke. Met behulp van de zeven zingevingsaspecten van Peter Derkx (verbondenheid, morele 

rechtvaardigheid, competentie, eigenwaarde, begrijpelijkheid, doelgerichtheid en transcendentie) is 

gekeken of deze aspecten ons begrip over de zingeving van mantelzorg kunnen verdiepen. Zoals ook 

andere onderzoekers hebben geconstateerd, zijn verbondenheid en morele rechtvaardigheid 

belangrijk bronnen van zingeving voor deze drie mantelzorgers. Competentie, eigenwaarde en 

begrijpelijkheid zijn aspecten die ook sterk bijdragen aan de zin van zorgen voor de eigen ouders. 

Doelgerichtheid lijkt de zin van de zorg meer onder druk te zetten dan er aan bij te dragen. Voor 

transcendentie heb ik geen aanwijzingen gevonden. Zingeving blijkt een flexibel en dynamisch proces 

te zijn. De verschillende aspecten kunnen zin geven en de zin onder druk zetten. Opvallend is dat 

verschillende factoren voor de een zingevend kunnen zijn en voor de ander weinig betekenis hebben 

of zelfs kunnen leiden tot verlies van zin. In moeilijke omstandigheden, zoals het zorgen voor de 

eigen hoogbejaarde en hulpbehoevende ouders, kunnen mensen een verhaal maken over die zorg. 

Dat verhaal kan negatief, positief of beide zijn. De vraag is of mensen die een negatief én positief 

geladen verhaal maken, hun ouders beter kunnen helpen en de zorg langer kunnen volhouden? Deze 

scriptie nodigt uit voor verder onderzoek op dit terrein. 
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Inleiding 
Mijn interesse in de zorg voor de eigen hoogbejaarde ouders is tien jaar geleden begonnen 

toen ik zelf steeds meer mijn ouders ging ondersteunen. Ik kwam op dat moment op een voor mijn 

totaal onbekend terrein en liep regelmatig tegen vragen en problemen aan waar ik niet altijd meteen 

een oplossing voor had. Ik ging met mensen in gesprek en luisterde naar en leerde van de ervaringen 

van anderen. Na verloop van tijd ben ik korte aantekeningen gaan maken van die gesprekken. Een 

belangrijke ervaring was het lezen van Sprakeloos van Tom Lanoye (2010). Ik realiseerde me dat vele 

generatiegenoten geconfronteerd worden met de afnemende gezondheid van hun ouders, de 

toenemende behoefte aan zorg en het appèl dat daarmee op hen wordt gedaan. Vanaf dat moment 

ben ik in de literatuur gaan zoeken, in de afgelopen jaren heb ik diverse boeken gevonden en gelezen 

waarin kinderen vertellen over de zorg voor en om hun ouders. De vorm van de boeken verschilt, 

soms zijn het romans, soms essays, maar allemaal tot op grote hoogte biografisch (zie bijlage I). Ik 

kreeg steeds meer oog voor de grote en kleine verhalen in de media, zoals een serie columns in 

Libelle, met de titel De Moedermonologen van Marleen Janssen, inmiddels in boekvorm uitgegeven 

(2012). Recent stonden er enkele artikelen in NRC zoals Met de mantel der liefde van Brigitte 

Kooijman (2013) over de zorg voor haar schoonmoeder. Op internet doet iemand in een weblog, 

Zorgen voor mijn moeder verslag van de tien jaar durende zorg voor haar moeder. In 

praatprogramma’s op televisie is mantelzorg een regelmatig terugkerend thema. Indrukwekkend is 

de documentaire van Adelheid Roosen Mam (2010) over haar demente moeder. 

Het thema zorgen voor je ouders leeft, het lijkt of we zoekende zijn, in alle verhalen zien we 

de zorgen, de belasting en het lijden terug, maar vaak schemert er ook iets anders doorheen. In 

Sprakeloos zien we Tom Lanoye op indringende wijze de ontreddering van zijn moeder na een 

herseninfarct beschrijven, haar verdriet en lijden. Hij schrijft over zijn pogingen om voor haar te 

zorgen en tegelijkertijd kijkt hij terug op de relatie met zijn moeder, hij probeert haar te begrijpen, 

haar te zien wie ze was in al haar sterktes en zwaktes. Adelheid Roosen zien we zorgen voor haar 

demente moeder, we zien beelden van luiers en aftakeling, maar bovenal de ongelooflijke liefde 

tussen moeder en dochter, een dochter die er alles aan doet om haar moeder zoveel mogelijk 

veiligheid en plezier te geven. Wat bezielt deze mensen, waar halen ze de kracht vandaan om zo 

zorgzaam, begripvol en liefdevol met hun hoogbejaarde ouder om te gaan? Wat brengt de zorg voor 

de ouders? Mantelzorgers lijken er zin aan te ontlenen, kunnen we die zin verwoorden en begrijpen? 

In deze scriptie ga ik op zoek naar de zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders. 

 

Vraagstelling  

 In veel bestaand onderzoek over mantelzorg ligt de nadruk op de moeite die mantelzorg kost 

Tot op heden is er weinig aandacht besteed aan de mogelijk positieve kanten van zorgen voor de 

eigen ouders. Over de relatie tussen mantelzorg en zingeving vinden we nog weinig onderzoek. Er is 
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nog weinig empirisch kennis over hoe mensen zin geven of zin ontlenen aan de zorg voor de eigen 

hoogbejaarde ouders. In deze scriptie wil ik onderzoeken of mantelzorg behalve een bron van zorg 

en belasting ook een ervaring van zingeving kan genereren. Ik richt mijn aandacht op de positieve 

kant van zorgen voor de eigen ouders. Ik vraag me af of de zorg voor de eigen hoogbejaarde ouders 

zin geeft, en wanneer er zin wordt ervaren, waaruit die zingeving bestaat. Voor dit onderzoek maak 

ik gebruik van de verhalen die mensen over de zorg voor hun ouders vertellen. De vraag is of we uit 

deze narratieven zin kunnen afleiden. Vervolgens wil ik onderzoeken of de zeven zingevingsaspecten 

van Peter Derkx een bruikbaar zoekvenster bieden en ons kunnen helpen om inzicht te krijgen in de 

zin de mensen aan de zorg voor hun ouders ontlenen. 

Ik hoop dat dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de voldoening die 

kinderen ontlenen aan de zorg voor hun hoogbejaarde ouders. Mantelzorgers zelf kunnen zich 

mogelijk herkennen in en gesterkt voelen door het belichten van de waardevolle kant van 

mantelzorg. De omgeving van mantelzorgers zal door het lezen van dit onderzoek mogelijk een beter 

begrip kunnen ontwikkelen voor de mantelzorger. Maatschappelijk gaat de aandacht voor 

mantelzorg vooral uit van de belastende en zware kant. Mezzo, een organisatie die de belangen van 

mantelzorgers behartigt, keert zich fel tegen de overheid die meent dat meer vrijwillige zorg nodig 

zal zijn om de kosten in de hand te kunnen houden. De focus in het debat ligt op de kosten en de 

belasting die zorgen voor elkaar met zich meebrengt. Dit lijkt mij een beperkte manier van kijken en 

met dit onderzoek hoop ik enig tegenwicht te bieden tegen deze eenzijdige zienswijze. Misschien zijn 

er ook positieve redenen om voor elkaar te willen zorgen. Theoretisch hoop ik met dit onderzoek een 

bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen en onderbouwen van een model om de verschillende 

aspecten van zingeving in de zorg te kunnen beschouwen.  

Opzet van de scriptie 

In hoofdstuk 1 schets ik de achtergrond van de begrippen mantelzorg en zingeving en leg ik 

een relatie tussen zingeving en zorg. In hoofdstuk 2 geef ik een verantwoording van de door mij 

gehanteerde methode van onderzoek. In hoofdstuk 3 introduceer ik Beppie, Jaap en Janneke, de drie 

mantelzorgers die ik heb geïnterviewd en doe ik verslag van hun verhalen over de zorg voor hun 

ouders. In hoofdstuk 4 geef ik de resultaten van dit onderzoek en de discussie en doe een aantal 

theoretische en praktische aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 1: Mantelzorg en Zingeving 
 In mijn onderzoek ga ik op zoek naar de zin die kinderen aan de zorg voor hun hoogbejaarde 

ouders ontlenen. In het eerste deel van dit hoofdstuk zal ik deze vorm van zorg, mantelzorg, 

toelichten. In het tweede deel van dit hoofdstuk ga ik in op de theoretische achtergrond van 

zingeving.  

 

Mantelzorg 

 Wanneer mensen hoogbejaard worden, krijgen ze vaak te maken met afnemende 

gezondheid. Soms is er sprake van ernstige ziekte, zoals dementie, maar ook wanneer dit niet het 

geval is, neemt de behoefte aan zorg en ondersteuning toe. De zorg voor ouderen kan zowel door 

professionele organisaties worden gegeven als door familie of bekenden. In de literatuur wordt 

onderscheid gemaakt tussen formal care en informal care. Formal care wordt verstrekt door mensen 

die daarvoor opgeleid zijn, informal care wordt verstrekt door mensen die op de een of andere 

manier verbonden zijn met de zorgontvanger en vanuit deze relatie de zorg verlenen. In Nederland 

gebruiken we daarvoor vaak het woord ‘mantelzorg’. Er zijn diverse definities van ‘mantelzorg’ in 

omloop. In dit onderzoek hanteer ik de definitie van De Boer (2005), te weten: ‘Zorg die niet in het 

kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meer leden 

uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie.’ 

Zorgtaken kunnen uit verschillende elementen bestaan en onderverdeeld worden in de volgende drie 

groepen (Timmermans (red.) 2003): 

1. Huishoudelijke verzorging (boodschappen, maaltijd bereiden, de was doen, schoonmaken); 

2. Persoonlijke verzorging (wassen, kleden, eten, verplaatsen); 

3. Begeleiding: 

a. de fysieke begeleiding (aanwezig zijn, met iemand meegaan); 

b. vervangende regie over het dagelijks leven (de organisatie van het huishouden, maar 

ook het nakomen van verplichtingen waaronder administratieve); 

c. emotionele ondersteuning (luisteren, troosten). 1· 

Huidige literatuur over deze vorm van zorgverlening legt vooral de nadruk op de (over)belasting van 

mantelzorgers (van den Akker en Luijkx, 2004, van der Lyke en Morée, 2004 en Emous, 2005). Ook 

aanbevelingen voor overheidsbeleid, verbetering van de zorgverlening en ondersteuning van 

mantelzorgers krijgen relatief veel onderzoeksaandacht (De Boer, 2005).  

In mijn onderzoek richt ik me op volwassen kinderen die zorg geven aan hun hoogbejaarde 

ouders. Die ouders hebben hulp nodig omdat ze bepaalde dagelijkse taken of handelingen niet meer 

zelf kunnen uitvoeren. De zorgontvangers ervaren beperkingen in het dagelijks leven, in die zin dat ze 

                                                           
1
 In deze opsomming mis ik de verpleegkundige hulp die mijns inziens niet slechts is voorbehouden aan de 

professionele hulpverlening. 
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minder dan voorheen in staat zijn zichzelf te redden in de dagelijkse zorg voor zichzelf. De volwassen 

kinderen die in dit onderzoek centraal staan voelen zich op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de 

zorg voor hun ouders en verlenen concrete hulp. Voor dit onderzoek is het belangrijk dat er behoefte 

aan hulp is en dat kinderen op welke wijze dan ook een deel van de verantwoordelijkheid voor het 

geven van die hulp op zich hebben genomen. Daarbij stel ik geen minimum eis aan het aantal uren 

dat aan de mantelzorg wordt besteed. Voor dit onderzoek is het belangrijk dat er bij de ouders 

behoefte aan hulp is en dat kinderen op welke wijze dan ook een deel van de verantwoordelijkheid 

voor het geven van die hulp op zich hebben genomen. Het voordeel van deze benadering is dat ik de 

huidige discussie over de exacte definitie van mantelzorg omzeil.2 Het resultaat van deze 

interpretatie van mantelzorg is dat er een brede range van mantelzorgers in dit onderzoek fungeren. 

De taakopvatting en taakbelasting variëren van enkele uren per week ondersteuning bij 

ziekenhuisbezoek en dergelijk tot dagelijks klaarstaan en een veelheid aan taken op zich nemen. 

Mantelzorg gebeurt vaak impliciet, mensen zijn zich soms niet eens bewust van het feit dat 

ze mantelzorg verlenen. Uit het onderzoek van Palmboom en Pols (2008) naar de bezieling van 

mantelzorgers blijkt dat mantelzorg als iets vanzelfsprekends wordt gezien. De vraag naar de 

motivatie wordt door de mantelzorgers soms als irritant ervaren, want ‘je doet het gewoon’. 

Mantelzorgers zijn niet gewend om hun beweegredenen te expliciteren of om er op te reflecteren. 

Mantelzorg hoort bij het leven, je doet het uit liefde voor je relatie. De relatie van waaruit de 

mantelzorg voortkomt, maakt dat de mantelzorger exclusieve zorg kan geven, die precies is 

afgestemd op de hulpbehoevende. Dit maakt het moeilijk om de zorg uit handen te geven, wat 

volgens Palmboom en Pols het risico op overbelasting vergroot.  

 De overheid speelt een belangrijke rol in de zorg. Sinds, na de Tweede Wereldoorlog de 

verzorgingstaat op kwam, is er een verschuiving opgetreden van thuis voor elkaar zorgen naar 

verzorging in tehuizen. In een hoog tempo zijn er bejaardentehuizen, verzorgingshuizen en 

verpleeginstellingen gebouwd. De achterliggende gedachte was tweeledig. Enerzijds wilde men 

voorzieningen bouwen voor mensen die onvoldoende verzorgd werden, anderzijds was ook de 

gedachte dat zorgen een beroep is dat door goed opgeleide professionals aanzienlijk beter zal 

worden uitgeoefend dan door goed bedoelende familieleden. Mantelzorg is daardoor niet 

verdwenen, zorgen voor elkaar vormt nog steeds een belangrijk deel van het totale zorgaanbod. 

Timmermans (2003) schat dat het aantal mensen dat door het eigen sociale netwerk wordt verzorgd 

vijf maal zo groot is dan het aantal mensen dat wordt verzorgd door professionele verzorgers.  

                                                           
2
 Een voorbeeld van de huidige discussie hebben we recent gezien toen de huidige Staatssecretaris van 

Volgezondheid, Welzijn en Sport Van Rijn, zichzelf als voorbeeld van een mantelzorger nam vanwege de 
ondersteuning die hij aan zijn ouders geeft. Veel mantelzorgers klommen verontwaardigd in de pen, wat Van 
Rijn doet is geen mantelzorg, het is pas mantelzorg wanneer je dag en nacht voor een zeer hulpbehoevende 
naaste klaar staat. In deze discussie wil ik me niet mengen.  
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 De kosten van de zorg zijn toegenomen en hebben een ongekende hoogte bereikt. De 

vergrijzing zal deze kosten nog verder verhogen en de overheid vreest deze kosten op termijn niet 

meer te kunnen opbrengen. Het zorgstelsel is aan ingrijpend veranderingen onderhevig, er wordt 

een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, bepaalde kosten worden niet meer 

vergoed en het verhogen van het eigen risico moet ervoor zorgen dat mensen zelf naar oplossingen 

gaan zoeken. De overheid wijst daarbij ook naar het sociale netwerk en gaat ervan uit dat mensen 

meer voor elkaar kunnen en moeten zorgen. Dit roept een aantal tegenreacties op. Mezzo een 

belangenorganisatie voor mantelzorgers verzet zich fel. Volgens hen is de rek eruit, vele miljoenen 

mensen zorgen voor elkaar en velen daarvan zijn overbelast. Deze overbelasting blijkt uit meerdere 

onderzoeken die onder andere door de overheid zijn geïnitieerd of gefinancierd (Timmermans (red.), 

2003; Knipscheer (red.), 2004; Palmboom & Pols, 2008; Tonkens et al., 2008; Wittenberg, 

Kwekkeboom & de Boer, 2012). 

De zingeving van kinderen die voor hun hoogbejaarde ouders zorgen speelt zich af tegen de 

achtergrond van deze maatschappelijke discussie over minder overheidssteun, meer eigen 

verantwoordelijkheid en de zorgen om overbelasting van mantelzorgers.  

 

Zingeving 

Om de vraag naar zingeving te kunnen beantwoorden, moeten we een idee hebben van wat 

zin is en hoe zin zich in een zorgsituatie kan tonen. Zingeving verwijst mijns inziens naar datgene wat 

het leven waardevol en de moeite waard maakt. Zinvol zijn zaken waar we voldoening aan beleven 

en die voor ons het nastreven waard zijn. Zin is meer dan ergens plezier aan beleven. Frankl (1978) 

stelt dat het niet onze wil tot plezier of onze wil tot macht is, die richting en zin aan ons leven geeft, 

maar onze wil tot betekenis. Voor Frankl is het leven zinvol als men het eigen belang kan overstijgen 

en er een doel is om voor te leven. Met zingeving geven mensen richting en betekenis aan hun leven. 

In dit hoofdstuk verken ik de relatie tussen betekenis geven en zingeving. De vraag die ik me stel is 

hoe geven mensen betekenis aan hun ervaringen en hoe kunnen we die betekenis kennen? Kunnen 

we betekenis en zin aflezen uit de verhalen die mensen over hun ervaringen vertellen? Hoe 

verhouden ervaringen, verhalen en betekenis zich tot elkaar? Vervolgens presenteer ik een model 

van Peter Derkx (2011) waarin hij zeven aspecten van zingeving onderscheidt, hiermee hoop ik een 

instrument te hebben om zingeving in kaart te kunnen brengen. 

 

Betekenis, zin en verhalen 

Illustratief voor de relatie tussen taal en betekenis is het verslag van Jerome Bruner (1990) 

over een onderzoek naar de taalontwikkeling van Emily3. Gedurende anderhalf jaar, op de leeftijd 

                                                           
3
 Bruner verwijst hier naar een onderzoek van Katherine Nelson (1989) 
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van 18 maanden tot 3 jaar, zijn er geluidopnames gemaakt van het gebrabbel en praten van Emily, ’s 

avonds alleen in haar bedje. Uit die opnames blijkt dat Emily al pratend tegen zichzelf en tegen haar 

knuffels de gebeurtenissen van de dag de revue laat passeren. Ervaringen en gebeurtenissen die voor 

haar belangrijk en emotievol zijn geweest, worden verwoord. Met behulp van woorden is Emily als 

het ware in staat om de betekenis van een ervaring te vangen. In de loop van haar ontwikkeling lukt 

het haar steeds beter om haar ervaringen te verwoorden en ontstaat er een steeds betere relatie 

tussen taal en ervaring. De betekenis van een ervaring wordt in en door woorden kenbaar gemaakt.  

Volgens Riessman (2008) wordt een ervaring getransformeerd in taal en tot een verhaal 

gemaakt. Dit verhaal helpt het individu om de ervaring, het verleden en zichzelf te begrijpen. Dit is 

wat we Emily ’s avonds in haar bedje horen doen. Riessman benadrukt de relationele kant van 

verhalen, het verhaal geeft niet alleen betekenis voor de persoon zelf, maar vormt ook de brug 

tussen het individu en de ander. Verhalen worden gebruikt om te herinneren, te argumenteren, te 

rechtvaardigen en te overtuigen. Verhalen helpen ons om betekenis te geven en stellen ons in staat 

om die betekenis met anderen te delen.  

Uit het verhaal van Bruner over Emily maak ik op dat we al van jongs af aan onze ervaringen 

proberen te verwoorden. Stap voor stap leren we als kind woorden te geven aan onze ervaringen; 

gebeurtenissen en emoties worden verwerkt tot een verhaal en krijgen zo betekenis. In het verhaal 

ligt de lading, de waarde en de betekenis van de ervaring besloten. Van Riessman begrijp ik dat de 

betekenis van de ervaring met behulp van woorden en een verhaal in ons geheugen wordt 

opgeslagen. Woorden en een verhaal geven ons de mogelijkheid om onze ervaringen te verwerken, 

van betekenis te voorzien, te onthouden en met elkaar te delen. Wanneer een verhaal gedeeld wordt 

met anderen, wordt de betekenis van een ervaring voor de ander kenbaar gemaakt. Door een 

verhaal te maken geven we betekenis, door het verhaal te vertellen delen we de ervaring en de 

betekenis met anderen.  

Gubrium en Holstein (2009) zien betekenisgeving als een proces waarbij mensen hun 

verschillende ervaringen met elkaar verbinden. Een ervaring is op zichzelf nog niet betekenisvol, 

maar krijgt betekenis door de manier waarop het met andere ervaringen in relatie wordt gebracht. 

Eerdere gebeurtenissen en de ervaringen die voorhanden zijn, bepalen mede de betekenis die aan 

een nieuwe ervaring gegeven wordt. De verbanden die we leggen tussen de verschillende 

ervaringen, creëren de context voor het begrijpen van een ervaring. Om de betekenis die een 

ervaring voor iemand heeft te kunnen begrijpen, moeten we oog hebben voor de onderliggende 

ervaringen en betekenissen die voor deze persoon met de te onderzoeken ervaringen verbonden 

zijn. Gubrium en Holstein wijzen op de invloed van de omgeving. Betekenis geven doen we in relatie 

met anderen, familie, werk en sociale omgeving; maatschappij en cultuur bepalen mede de betekenis 

die we aan een ervaring geven. Gubrium en Holstein geven ons inzicht in de complexiteit van 

betekenis geven. In de loop van het leven worden steeds meer ervaringen met elkaar verbonden en 
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van betekenis voorzien. Betekenis geven is een individueel gebeuren en ieder mens maakt zijn eigen 

keuzes uit het beschikbare materiaal dat wordt gevormd door eerdere ervaringen. Relaties met 

anderen, de sociale omgeving en de maatschappelijke en culturele context zijn van grote invloed op 

onze ervaringen en de betekenis die we er aan geven. Om de betekenis van een ervaring van de 

ander te kunnen kennen, moeten we oog hebben voor het complexe geheel waarin de betekenis tot 

stand is gekomen. 

Hermans en Hermans-Jansen (1995) noemen de verhalen, waarin elk mens zijn ervaringen 

met elkaar verbindt en van betekenis voorziet, ‘Self-Narratives’. Dit zijn unieke verhalen die ieder 

mens zelf construeert. Deze verhalen bepalen mede hoe we ons voelen; emoties rondom een 

gebeurtenis worden gevormd door de verhalen die we over onszelf in het verleden hebben 

gecreëerd. Hermans en Hermans-Jansen noemen de eenheden van betekenis en de daarmee 

verbonden gevoelens: ‘waarderingen’. Een gebeurtenis krijgt een waardering die volgens hen 

positief, negatief of ambivalent kan zijn, waarbij ambivalent staat voor tegelijkertijd positief en 

negatief. Evenals Gubrium en Holstein wijzen Hermans en Hermans-Jansen op de rol van collectieve 

betekenissen. Een individu kiest op welke wijze hij deze collectieve betekenissen interpreteert en 

hoe hij zich tot deze betekenissen verhoudt. Hij kan zich er naar voegen of zich er tegen af zetten. 

Belangrijk in de theorie van Hermans en Hermans-Jansen vind ik de nadruk die zij leggen op het feit 

dat mensen zelf hun verhalen construeren en dat die verhalen vervolgens onze gevoelens mede 

bepalen. Bewust of onbewust geven we onze ervaringen betekenis en maken er een verhaal van. 

Onze eigen keuzes, de verhalen die we over onze ervaringen hebben gevormd, bepalen vervolgens 

mede hoe we ons voelen. Het zijn dus niet onze ervaringen die onze gevoelens bepalen, maar onze 

keuzes met betrekking tot de betekenis die we aan een ervaring geven. 

Met betrekking tot het belang van betekenis geven in ons leven en de keuzevrijheid die we 

daarin hebben, gaat Viktor Frankl nog een stap verder. Volgens Frankl (1978) heeft ieder mens een 

wil-tot-betekenis, de motivatie om naar betekenis te streven is de primaire drijfveer van ieder mens. 

Frankl zet zich daarmee af tegen Freud, die onze driften als belangrijkste bron van onze motivatie 

beschouwt. Niet onze psyche, maar onze geest vormt de kern van wie we zijn en wie we willen 

worden volgens Frankl. Om de mens te kunnen begrijpen, moeten we op zoek naar de betekenis die 

deze aan zijn bestaan geeft en kijken naar de zingevende doelstellingen die deze in zijn leven tracht 

na te streven. Frankl heeft zijn idee voor de logotherapie, zoals hij zijn leerstelling noemt, ontwikkeld 

in de tijd dat hij in het concentratiekamp zat. Hij had een sterk geloof in zijn theorie en zichzelf ten 

doel gesteld deze aan de wereld kenbaar te maken. Deze drijfveer gaf hem de kracht om de 

ontberingen van het kamp te doorstaan; mannen, fysiek sterker dan hij, overleefden het kamp niet. 

Elk mens geeft op unieke wijze betekenis aan het leven, elk mens heeft zijn eigen idealen die het 

leven de moeite waard maken, hoe sterker de betekenis en de idealen zijn, hoe sterker de kracht om 

te leven. We kunnen weliswaar niet kiezen wat ons in het leven gebeurt of overkomt, maar we 
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kunnen wel zelf bepalen hoe we op de gebeurtenissen reageren en hoe we ons tot die gebeurtenis 

verhouden. Frankl onderkent dat in bepaalde gevallen achter de waarden en betekenis die we aan 

een gebeurtenis geven, onbewuste conflicten verborgen kunnen gaan, maar in tegenstelling tot 

Freud zijn dat in de visie van Frankl uitzonderingen. De mens wordt in wat hij doet vooral gedreven 

door de betekenis die hij aan zijn bestaan geeft en de doelen die deze in zijn leven wil realiseren.4 

Voor mijn zoektocht naar de zin van zorgen voor je ouders, neem ik Frankl en zijn mensbeeld 

als vertrekpunt. Met hem zie ik de mens als een betekenisgevend wezen, zoekend naar de betekenis 

en de zin van het leven. De mens probeert zelf de waarde van zijn leven te ontdekken, deze waarden 

zijn richtinggevend, met behulp van deze waarden streeft hij naar een betekenisvol bestaan. In het 

geven van betekenis en het bepalen van dat wat waardevol en nastrevenswaardig is, is er sprake van 

vrijheid. Ieder mens heeft de ruimte om waarden en betekenis te aanvaarden of te verwerpen. 

Telkens weer opnieuw zal elk mens voor zichzelf moeten bepalen welke richting hij of zij kiest, door 

welk doel hij zich laat leiden.  

 

Samenvatting 

In en door verhalen geven mensen betekenis aan de ervaringen en gebeurtenissen in hun 

leven. Taal verbindt gebeurtenissen en ervaringen tot samenhangende gehelen in een verhaal. 

Eerdere ervaringen en betekenissen worden verbonden aan nieuwe ervaringen en zo ontstaat in de 

loop van een leven een complex aan betekenissen. In en door verhalen verbinden we ons met 

anderen en de wereld om ons heen. Ieder mens maakt een uniek verhaal door de keuzes van 

verbindingen die hij zelf maakt uit het aanbod van eigen ervaringen en collectieve betekenissen. In 

de verhalen kunnen we onszelf kennen. Door onze verhalen worden we voor anderen kenbaar. We 

geven richting aan ons leven door onze wil-tot-betekenis. Wie we zijn wordt mede bepaald door wie 

we willen zijn.  

Om de zin die mensen geven aan de zorg voor hun ouders te achterhalen, kunnen we 

luisteren naar de verhalen die mensen over die zorg vertellen. Binnen die verhalen moeten we op 

zoek naar betekenissen en kijken hoe ervaringen met betekenis verbonden worden. Om scherp te 

kunnen kijken, moeten we ons realiseren dat ieder mens zelf zijn betekenis maakt, zelf eerdere 

ervaringen en betekenissen verbindt aan nieuwe ervaringen. We moeten ons bewust zijn van het feit 

dat betekenissen in relatie met anderen tot stand komt en in de relatie van belang zijn. Betekenissen 

worden in een maatschappelijk context verwezenlijkt en verbonden aan collectieve betekenissen. In 

dit onderzoek gebruik ik de verhalen van mantelzorgers over de zorg voor de eigen hoogbejaarde 

ouders als bron om de zin van die zorg te achterhalen. 

                                                           
4
 Inmiddels weten we door recente kennis op het gebied van neurologie dat we ook ons onbewuste een grote 

rol speelt in ons doen en laten en in de betekenis die we aan onszelf, ons bestaan en onze omgeving geven (zie 
onder andere Dijksterhuis, 2010). 
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Zeven aspecten van zingeving  

De vraag is op welke wijze we zingeving kunnen herkennen, hoe manifesteert zin zich in de 

verhalen over de zorg voor de eigen ouders? Peter Derkx (2011) heeft in zijn boek Humanisme, zinvol 

leven en nooit meer ‘ouder worden’ een mogelijk bruikbare kijk op zingeving ontwikkeld. Derkx komt 

tot zeven aspecten van zingeving, ‘zinbehoeften’ zoals hij ze noemt. De eerste vier zinbehoeften 

ontleent Derkx aan Baumeister. 

1. Doelgerichtheid 

2. Morele rechtvaardiging 

3. Zelfrespect, erkenning en eigenwaarde 

4. Competentie  

Onder doelgerichtheid verstaat Baumeister het verbinden van activiteiten in het heden met 

een waardevol iets in de toekomst. Dat kan een doel zijn, dat iemand wil realiseren, maar het kan 

ook gaan om de innerlijke vervulling die iemand ervaart wanneer een doel wordt bereikt of de eigen 

talenten tot ontplooiing komen. 

Bij morele rechtvaardigheid gaat het om de ervaring dat het eigen handelen moreel juist is en 

dat het eigen leven als moreel rechtvaardig kan worden beoordeeld. 

Wanneer iemand een positief oordeel over zichzelf heeft, over het eigen handelen of de 

persoon die men is, dan is er sprake van zelfrespect of eigenwaarde. Dit kan zowel uit de persoon zelf 

voortkomen als door de erkenning van de ander. 

Het vierde door Baumeister genoemde zingevingsaspect is competentie. Voor ieder mens is 

het belangrijk dat hij het gevoel heeft controle uit te kunnen oefenen op het eigen leven, dat hij zelf 

keuzes kan maken en beslissingen kan nemen. 

 Derkx wijst erop dat deze vier aspecten sterk op het eigen ik gericht zijn en in zijn 

optiek onvoldoende aandacht besteden aan het belang van de ander. Hij stelt dan ook voor om de 

lijst met 3 aspecten uit te breiden, te weten:  

5. Begrijpelijkheid 

6. Verbondenheid 

7. Transcendentie 

Begrijpelijkheid verwijst naar het feit dat mensen de wereld waarin ze leven willen begrijpen 

en daarin samenhang aanbrengen. Daar hoort ook het maken van een coherent verhaal over het 

eigen leven bij. 

Verbondenheid verwijst naar de behoefte aan contact met anderen. 

Het laatste zingevingsaspect: transcendentie heeft betrekking op de behoefte om het 

alledaagse te overstijgen. Volgens Viktor Frankl (1978) kan de zin van het leven alleen maar volledig 

zijn als men zijn eigenbelang kan overstijgen door een morele gerichtheid op waarden. Jezelf 

overstijgen kan ook gebeuren door de verbondenheid met anderen, hier vervaagt het onderscheid 
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tussen verbondenheid en transcendentie. Verwondering en nieuwsgierigheid zijn volgens Derkx ook 

aspecten van transcendentie. 

 Derkx concludeert dat voor een zinvol leven alle zeven zinbehoeften voldoende 

bevredigd dienen te zijn. Het geheel van zingevingsbehoeften vormt het zingevingskader.  Ieder mens 

heeft een eigen, uniek zingevingskader van waaruit het leven begrepen en verwerkt wordt. Derkx 

merkt op dat zingeving niet noodzakelijkerwijs altijd een actief proces is, zin wordt niet alleen actief 

gegeven door de mens zelf, maar kan ook ons ook overkomen of meegegeven worden vanuit de 

waarden waarmee we opgevoed zijn. Als mens kunnen we actief zaken als zinvol waarderen, er zin 

aan geven; de zin kan ons ook gegeven worden. Derkx merkt overigens op dat een dergelijke 

opsomming enigszins willekeurig is en de aspecten elkaar in meer of mindere mate overlappen. Ik 

onderschrijf de zienswijze van Derkx dat het onmogelijk is om tot een volledige lijst van door 

iedereen gedeelde behoefte aan zin te komen. Maar ik hoop met deze zeven aspecten van zingeving 

over een zoekraam te beschikken waarmee ik de zin van zorgen voor de eigen ouders in beeld kan 

brengen. In de nu volgende paragraaf onderzoek ik hoe we deze zeven aspecten van zingeving 

kunnen vertalen naar mantelzorg. 

 

Zorg voor elkaar en zingeving 

Uit het onderzoek van Palmboom en Pols (2008)5 blijkt dat mantelzorgers hun motivatie 

vooral uit de relatie met degene waarvoor ze zorgen, halen. Daarnaast geven veel mantelzorgers aan 

dat zorgen voor elkaar iets is dat ‘je gewoon doet’. In dit hoofdstuk verken ik de relatie tussen 

mantelzorg en zingeving. Ik begin met de relationele kant van mantelzorg te onderzoeken. Daarna 

kijk ik naar de achtergrond van de uitspraak ‘dat doe je gewoon’. Om vervolgens met behulp van 

Derkx en zijn zeven aspecten van zingeving mantelzorg verder proberen te begrijpen. 

 

Relatie en zorg 

Zoals we uit de definitie van mantelzorg hierboven hebben kunnen opmaken, komt 

mantelzorg voort uit de relatie tussen zorggever en zorgontvanger. We gaan ervan uit dat de 

kinderen die voor hun hulpbehoevende hoogbejaarde ouders zorgen, terugkijken op een relatie van 

meerdere decennia. De zorg staat in het teken van de verbondenheid van het kind met de ouder. Of 

de relatie goed of slecht is, altijd is er op enigerlei wijze sprake van verbondenheid. De zorg van 

kinderen voor hun ouders moeten we zien binnen de kind-ouder relatie. In haar artikel Ouderen en 

hun (klein)kinderen, broers, zussen constateert Grommen (2006) dat de relaties tussen de 

verschillende generaties ook in deze tijd nog altijd erg belangrijk zijn. Ouderen onderhouden 

regelmatig contact met hun kinderen, onafhankelijkheid en vrijheid worden daarbij als belangrijke 

                                                           
5
 Zie ook de paragraaf over mantelzorg 
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waarden ervaren. “Ze willen helpen waar mogelijk en geholpen worden waar nodig, maar daarbij hun 

autonomie niet verliezen.” (p. 248). Grommen noemt dit relatiepatroon: ‘intimiteit op afstand’ en 

spreekt in dit verband over intergenerationele solidariteit. De toenemende behoefte aan zorg van de 

ouder kan met zich meebrengen dat de kind-ouder relatie zich ontwikkelt en nieuwe vormen 

aanneemt. De afhankelijkheid van het kind in de kindertijd is, als het goed is, tijdens de 

volwassenheid naar een meer gelijkwaardige relatie gegroeid. Op hoge leeftijd van de ouder kan die 

gelijkwaardigheid langzaam verschuiven naar een afhankelijkheid van de ouder van het kind. Zowel 

de ouder als het kind moet zich tot deze veranderende afhankelijkheid verhouden. Wanneer dat lukt, 

zal het uiteindelijke resultaat een optimale betrokkenheid van het kind bij de zorgvraag van de 

ouders zijn. Grommen citeert hier Marcoen die deze optimale betrokkenheid als volgt definieert:  

““Met genegenheid en plichtsgevoel bereid zijn om vrijwillig hulp te verlenen aan zijn ouders en deze 

hulp ook effectief geven zonder zijn autonomie te verliezen in een wederkerige relatie met de ouders 

en in de context van een goed functionerend familieverband.” (Marcoen, 1988).” (p. 255). 

De zorg van volwassen kinderen voor hun hoogbejaarde ouders moeten we volgens Grommen dus 

plaatsen in de context van de relatie waar genegenheid én plichtsgevoel, autonomie én 

afhankelijkheid met elkaar moeten proberen in evenwicht te komen zonder dat de familieband op 

het spel komt te staan.6 

De oorsprong van de zorg ligt volgens Van Heijst (2011) in de relatie met de ander, de liefde 

voor de naaste, de betrokkenheid op de mensen die ons na staan. De zorg voor de ander komt voort 

uit de betrokkenheid met de ander. Zorg is niet alleen een last, maar ook waardevol, zorg kan plezier 

en voldoening schenken. De voldoening of zin die wordt ontleend aan die zorg komt voort uit de 

relatie. We ontlenen plezier aan het plezier dat we anderen doen. Tonkens e.a. (2009) spreken in dit 

verband over ‘weerkaatst plezier’. Dit is: “… het plezier (genoegen, voldoening) dat je kunt ervaren 

wanneer je een ander plezier (genoegen, voeldoening of meer in het algemeen een andere kwaliteit 

van leven) kunt verschaffen…”. (p. 24). Uit de relatie, de verbondenheid met de ander volgt de zorg 

die de ander een plezier doet en daaraan ontleent de verzorger zelf plezier. Achter de visie van Van 

Heijst en Tonkens schuilt een relationeel mensbeeld. De mens is een relationeel wezen, in relatie met 

anderen worden we mens, we hebben elkaar nodig om mens te worden (Gergen, 2009). De zin van 

het leven kunnen we nooit los zien van anderen, zin kan niet zonder relatie en verbondenheid met 

anderen. Ricoeur (1992) gaat nog een stap verder en zegt dat we zingeving alleen kunnen bereiken 

door gehoor te geven aan het appèl van de ander.  

                                                           
6
 Mij lijkt dat de relatie tussen kind en ouder door diverse gebeurtenissen gedurende de levensloop 

verslechterd kan zijn. Ik vraag me af of door de behoefte aan zorg van de ouder, de intensivering van het 
contact door de zorgrelatie of door het naderende levenseinde de relatie van het kind met de ouder kan 
verbeteren. 
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Voor Tronto (1993) is zorg een essentieel deel van ons leven, we zorgen om onze wereld in 

stand te houden en zijn gericht op de verbetering van de kwaliteit van ons leven. Tronto 

onderscheidt vier fasen van zorg. De eerste is ‘caring about’, zich om iets of iemand zorgen maken, 

bezorgd zijn, het erkennen van de zorgbehoefte van de ander. De tweede fase van zorg is ‘taking care 

of’, de verantwoordelijkheid voor de zorg op zich nemen. De derde fase is ‘care-giving’, het 

daadwerkelijk geven van zorg. In de laatste fase is er aandacht voor ‘care-receiving’ en gaat het om 

aansluiting vinden bij de behoefte van de ander.7 Voor goede zorg zijn deze vier fasen nodig, het 

appèl moet gehoord worden, de verantwoordelijkheid genomen, er moet daadwerkelijk worden 

gezorgd en het afstemmen op de behoefte van de ontvanger en de reactie van de ontvanger is 

belangrijk. De vier fasen zullen ook een rol spelen in de voldoening die de mantelzorger aan de zorg 

kan ontlenen. 

Het zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders komt voort uit de relatie van het kind met zijn 

ouders en kan een bron van voldoening, plezier en zin zijn.  

 

Verantwoordelijkheid 

Wanneer mantelzorgers gevraagd wordt naar hun motivatie om voor een ander te zorgen 

ontmoeten onderzoekers soms verbazing en krijgen als antwoord: ‘dat doe je gewoon’. Achter deze 

zinsnede vermoed ik een mensbeeld waarin zorgen voor elkaar iets is dat bij het leven hoort. Mensen 

nemen verantwoordelijkheid voor de mensen in hun directe omgeving waarmee ze zich verbonden 

weten. Hier lijkt een normatief kader aan ten grondslag te liggen. De ethische vraag die wordt gesteld 

is: doe ik het juiste of het goede wanneer ik geen hulp verleen? Ik vermoed hier een relatie met het 

vierde gebod uit de Bijbel: Eert uw vader en uw moeder. Hoewel velen niet meer kerkelijk zijn, zit het 

joods-christelijk gedachtegoed diep in ons westerse denken verankerd. Het appèl van Ricoeur zal 

door velen als een moreel appèl gehoord worden. Marcoen spreekt in zijn definitie van optimale 

betrokkenheid, zoals we hiervoor hebben gezien, over plichtsbesef, een begrip dat mijns inziens ook 

naar morele rechtvaardigheid verwijst.  

Een tweede facet van dit morele aspect is wederkerigheid. Mantelzorgers kunnen redeneren: 

mijn ouders hebben voor mij gezorgd en nu kan ik voor hen zorgen. Hochschild spreekt in dit verband 

over intergenerationele reciprociteit (geciteerd door Tonkens e.a., 2009). Ook Palmboom en Pols 

(2008) noemen wederkerigheid als een belangrijk motief om voor een naaste te zorgen. Goed doen 

omdat mij goed is gedaan, kan voor de mantelzorger zingevend zijn.  

Een derde facet van verantwoordelijkheid en morele rechtvaardigheid die rondom het geven van 

hulp kan spelen, betreft de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen broers en zussen. 

                                                           
7
 In haar nieuwste boek Caring Democracy. Markets, equality and Justice (2013) voegt Tronto hier nog een 

vijfde fase aan toegevoegd ‘caring with’. In dit boek houdt ze een pleidooi voor meer politieke bemoeienis met 
de zorg voor elkaar.  
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Een ongelijke verdeling van taken tussen broers en zussen kan een gevoel van onrechtvaardigheid 

oproepen en daarmee kan zin verloren gaan. Conflicten tussen broers en zussen over de 

taakverdeling rondom de mantelzorg komen veelvuldig voor (Emous, 2005). Nog steeds verlenen 

vrouwen substantieel meer mantelzorg dan mannen. Deze ongelijkheid kan door vrouwen als 

onrechtvaardig opgevat worden en daarmee een verlies aan zin veroorzaken.  

Verantwoordelijkheid nemen, moreel juist handelen door te zorgen voor de eigen ouders, 

wederkerigheid en gelijke of ongelijke taakverdeling zijn facetten van morele rechtvaardigheid die 

we in verband kunnen brengen met de vraag naar zingeving binnen de mantelzorg situatie.  

 

Verdieping van onze kijk op zingeving in de zorg voor elkaar 

Een eerste zoektocht in de literatuur over mantelzorg levert twee aspecten van zingeving op. 

Allereerst is er de relatie die de hulp aan elkaar zingevend maakt en ten tweede is er sprake van 

verantwoordelijkheid voor elkaar en een ethische kijk op het leven die zorgen voor elkaar als juist en 

goed ziet. Het eerste aspect komt sterk overeen met het door Peter Derkx benoemde aspect van 

verbondenheid. Het tweede aspect toont sterke overeenkomsten met morele rechtvaardigheid. 

Twee van de zeven aspecten vinden we terug in een eerste beschouwing over de zin van mantelzorg. 

In het nu volgende kijk ik of de andere vijf aspecten, competentie, eigenwaarde, begrijpelijkheid, 

doelgerichtheid en transcendentie ons inzicht kunnen verdiepen.  

 

Competentie 

Competentie, of ‘efficacy’, zoals Baumeister (1991) het noemt, is het gevoel zelf invloed te 

hebben op het eigen leven en de wereld ons heen en zelf in staat zijn om een bepaald probleem op 

te lossen. Het nemen van verantwoordelijkheid en een taak op competente wijze uitvoeren, geeft 

een gevoel van zin. Volgens Derkx kunnen we zin ontlenen door verantwoordelijkheid te nemen en 

onze competenties in te zetten. Hier zou sprake kunnen zijn van een overlap met het begrip 

verantwoordelijkheid zoals we dat in de vorige paragraaf in verband hebben gebracht met 

mantelzorg. Ik zie hier een nuance verschil en verbind efficacy of competentie vooral met het 

daadwerkelijk in actie komen. Verantwoordelijkheid nemen begrijp ik als het ondernemen van 

concrete daden om bestaande problemen op te lossen. Zorgen voor een ander betekent 

verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de ander en (een deel) van de verzorging op zich 

nemen, gehoor geven aan het appèl dat de hulpbehoevende ander op je doet. Smaling en Alma 

(2010) noemen in dit kader ook het besef om in staat te zijn tot adequaat handelen. Zorgen voor de 

eigen ouders zal een gevoel van zingeving oproepen wanneer met het een gevoel geeft van goed 

kunnen zorgen, de ouder kunnen helpen in de behoefte die deze heeft. Op competente wijze zorg 

verlenen, voldoen aan de behoefte van de ander, het lijden verzachten, kunnen het gevoel van zin, 

die men aan de zorg ontleent, vergroten.  
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Met verwijzing naar Frankl leggen Grastmans e.a. (1998) een relatie tussen zorgen voor een 

ander en zelfontplooiing. Zij constateren dat verpleegkundigen zichzelf ontwikkelen door zich te 

richten op het welzijn van de patiënt en voor hem te zorgen. We kunnen ons afvragen of kinderen 

die voor hun ouders het gevoel hebben zichzelf te ontplooien, leren ze van de zorg en ontwikkelen ze 

nieuwe vaardigheden of competenties. Voor veel mantelzorgers zal het zorgen voor de ouders een 

nieuwe ervaring zijn en kan er een beroep gedaan worden op onontwikkelde kanten van iemands 

persoonlijkheid, zoals geduld en omgaan met lijden. Zorgen zal echter in veel situaties bestaan uit 

relatief eenvoudige taken op het gebied van huishouding, begeleiding en administratie, waarbij men 

niet snel het gevoel zal hebben zijn talenten te ontwikkelen.8  

Het begrip competentie wijst volgens Derkx ook op de behoefte om grip en controle op het leven 

te hebben. Afnemende gezondheid en toenemende behoefte aan zorg zijn zelden voorspelbare 

trajecten. De vraag is dan ook of grip en controle van toepassing zullen zijn op zorgsituaties. Zijn 

mantelzorgers in staat om grip te houden op hun leven in een situatie waarin het appèl op 

ondersteuning grillig en onvoorspelbaar is?  

Verantwoordelijkheid nemen, adequaat handelen, zichzelf ontwikkelen door voor een ander te 

zorgen en grip en controle behouden zijn vier facetten van competentie die in zorgsituaties een rol 

kunnen spelen en de ervaring van zingeving zullen beïnvloeden.  

 

Eigenwaarde, zelfrespect en erkenning 

Na verbondenheid, verantwoordelijkheid en competentie is eigenwaarde het vierde aspect 

van zingeving dat ik met het zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders in verband wil brengen. 

Wanneer iemand een positief oordeel over zichzelf heeft, over het eigen handelen of de persoon die 

men is, dan is er sprake van zelfrespect of eigenwaarde. Dit kan zowel uit de persoon zelf 

voortkomen als ontstaan door de erkenning van de ander. Hier lijkt me sprake van enige overlap met 

zowel verbondenheid als competentie. Een gevoel van verbondenheid en de ervaring van competent 

zijn, in staat zijn om de ander adequaat te helpen zal een positief effect op de eigenwaarde hebben. 

Deze aspecten van zingeving hebben alle drie een relationele dimensie. Wanneer de mantelzorger 

het gevoel heeft dat zijn hulp waardevol is voor de hulpbehoevende ouder kan dit een gevoel van zin 

geven. Dankbaarheid van de ouders, erkenning en waardering voor de hulp die wordt gegeven, zal 

het gevoel van eigenwaarde vergroten. Uit dankbaarheid kan de mantelzorger opmaken of de zorg 

daadwerkelijk voorziet in de behoefte van de ouder en of deze gewaardeerd wordt. De hierboven 

aangehaalde vierde fase van Tronto, care-receiving verwijst ook naar het ontvangen van zorg. Wordt 

de gegeven zorg goed ontvangen, sluit de zorg aan bij de behoefte van de ontvanger en kan deze de 

zorg waarderen. Zonder deze vierde fase is de zorg niet compleet. De geuite dankbaarheid kan een 
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 Ik vraag me af of mantelzorgers het gevoel hebben zichzelf te ontwikkelen in de zorg voor de eigen 

hoogbejaarde ouders. 
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bijdrage leveren aan de eigenwaarde van de zorggever. Niet iedereen is in staat om zorg te 

ontvangen en daar dankbaar voor te zijn. In de westerse cultuur geldt het adagium: het is beter te 

geven dan te ontvangen. Ouders die hun eigen toenemende hulpbehoevendheid slecht accepteren 

en moeilijk hulp kunnen ontvangen, zullen weinig dankbaarheid tonen. Het gevoel van eigenwaarde 

van de mantelzorger zal in deze situatie niet versterkt worden, de zin van zorgen kan onder druk 

komen te staan.  

Van Heijst (2011) wijst op het belang van wederzijds respect, niet alleen de zorggever moet 

de zorgontvanger respecteren als een mens in nood, maar ook de zorgontvanger dient de zorggever 

te erkennen en te respecteren. Palmboom en Pols (2008) constateren dat erkenning voor 

mantelzorgers van groot belang is. Niet alleen erkenning van degene waar zij voor zorgen en van hun 

directe omgeving, maar ook erkenning van professionele zorgverleners en van instanties betrokken 

bij zorgverlening kan voor de mantelzorger waardevol zijn. Respect en erkenning van de 

zorgontvanger en van professionele zorgverleners voor de zorggever zal de ervaring van zin 

bevorderen. 

Zonder hier uitgebreid in te gaan op de maatschappelijke status van zorgtaken, vermoed ik 

wel dat het relatief lage aanzien van zorg mede een rol speelt bij de eigenwaarde en het zelfrespect 

dat de mantelzorger ontleent aan zijn zorg taken. Betaalde arbeid buitenshuis heeft over het 

algemeen een hoger aanzien dan huishoudelijke werk en zorgtaken binnenshuis. Dat zorgtaken 

minder gewaardeerd worden kunnen we ook opmaken uit de in verhouding lagere lonen die 

verzorgenden ontvangen. Het zelfbeeld van de mantelzorger kan negatief worden beïnvloed door de 

lagere status van huishoudelijk werk en verzorging. 

 Trots op eigen functioneren, dankbaarheid van de ouders, erkenning van professionele 

zorgverleners en de maatschappij kunnen leiden tot meer eigenwaarde en een gevoel van erkenning 

en zelfrespect. Deze factoren kunnen de ervaring van zin vergroten. 

 

Begrijpelijkheid 

Begrijpelijkheid, het vijfde aspect van zingeving volgens Derkx, verwijst naar het belang van 

inzicht in wie we zijn, hoe de wereld in elkaar zit, kortom het begrijpen van onszelf en de wereld om 

ons heen draagt bij aan de zin van het leven. Het maken van een samenhangend verhaal over onszelf 

in de wereld is een manier waarop we ons in de wereld zien en begrijpen. Hoe meer samenhang we 

zien in de gebeurtenissen die we meemaken hoe zinvoller we ons leven kunnen ervaren.9 Op welke 

wijze kan begrijpelijkheid een rol spelen in de zorg voor hoogbejaarde ouders? Zorgen voor de eigen 

hoogbejaarde ouders zal voor veel mantelzorgers een relatief onbekend terrein zijn, een gebied waar 

ze weinig van weten. Ze zullen geconfronteerd worden met onbekende gebeurtenissen en 
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 Hier zien we de eerder aangehaalde relatie tussen ervaring, betekenis geven, narrativiteit en zingeving 

terugkomen 
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fenomenen. Rondom nieuwe ervaringen en gebeurtenissen gaan mensen op zoek naar betekenis en 

dat doen ze met behulp van verhalen. De ervaring van mantelzorg wordt in verband met andere 

ervaringen gebracht en zo ontstaat een verhaal. Hoe beter het verhaal is ingebed in eerdere 

ervaringen, hoe meer samenhang het met eerdere levenservaringen heeft, hoe coherenter het 

verhaal zal zijn. Een coherent verhaal over mantelzorg zal helpen om zin te ontlenen aan mantelzorg. 

In de ervaringsliteratuur10 zien we hoe verschillende auteurs proberen de toenemende 

kwetsbaarheid en het lijden te begrijpen. De verhalen kunnen we lezen als een poging om 

samenhang aan te brengen in de vele ervaringen rondom het proces van toenemende aftakeling en 

groeiende afhankelijkheid van de eigen ouder. Cyrille Offermans (2006) doet in zijn essay Waarom 

moet ik liegen tegen mijn demente moeder? een pogingom zijn moeder en haar toenemende 

kwetsbaarheid te begrijpen. Hij probeert zijn moeder te blijven zien zoals ze was en blijft haar 

waarderen, tegelijkertijd onderkent hij haar hulpbehoevendheid. Door zich te verplaatsen in haar 

denkwereld kan hij haar beter volgen en begrijpen. Met dit begrip probeert hij tot goede zorg te 

komen. Hij neemt afstand van het ideaal van autonomie, accepteert haar afhankelijkheid en maakt 

haar het leven zo aangenaam mogelijk. In het boek van Arno Geiger De oude koning in zijn rijk (2012) 

gaat Geiger op zoek naar zijn vader, diens kindertijd, het huwelijk van zijn ouders, hoe hij als vader 

was. Het schrijven van het boek helpt hem om zich in zijn vader in te leven en hem te begrijpen. Het 

brengt hem dichter bij zijn vader en helpt hem om zijn vader te kunnen ondersteunen. Geiger maakt 

een coherent verhaal van het leven van zijn vader, zijn eigen relatie met zijn vader, diens dementie 

en de zorg die hij voor zijn vader heeft. De meerdere jaren waarin Geiger samen met zijn moeder en 

zijn broers en zussen voor zijn vader heeft gezorgd lijken een zinvolle periode te zijn geweest. 

Mantelzorg zou kunnen leiden tot een beter begrip van de eigen ouders en daarmee een beter 

begrip van zichzelf. Dit begrip kan leiden tot een verbetering van de relatie en hier zien we een 

overlap met verbondenheid als aspect van zingeving.  

Toenemende kwetsbaarheid en lijden zijn vaak moeilijk te accepteren fenomenen, die we bij 

voorkeur vermijden en vaak niet kunnen ‘begrijpen’. De mantelzorger wordt geconfronteerd met dit 

lijden en om zorg te kunnen verlenen, zal de mantelzorger zich tot dit lijden moeten verhouden en er 

mee leren omgaan. Gebeurt dit door te proberen iets van het lijden, de ouderdom en kwetsbaarheid 

te begrijpen? Proberen te begrijpen kan helpen om de kijk op ziekte en lijden te verdiepen en 

daarmee de ervaring de zinloosheid van lijden verminderen. 

Een coherent verhaal waarmee samenhang wordt aangebracht tussen de zorgervaring met 

andere levenservaring kan bijdragen aan een ervaring van zin. Zoeken naar meer begrip voor de 

eigen ouders, de eigen relatie met de ouders en meer inzicht in lijden en afhankelijkheid kunnen de 

zin van mantelzorg versterken.  

                                                           
10

 Zie voor een overzicht van gelezen voorbeelden Bijlage I 
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Doelgerichtheid 

Bij doelgerichtheid, het zesde aspect dat hier ter sprake komt, gaat het om het realiseren van 

voorgenomen doelen. Frankl (1978) benadrukt in zijn logotherapie het belang van een doel om voor 

te leven. Doelgerichtheid in de mantelzorg kan verwijzen naar het aan de slag gaan, gehoor geven 

aan het appèl door concreet zorg en hulp te verlenen. De mantelzorger die een verantwoordelijkheid 

op zich neemt en zijn of haar ouders hulp biedt, gaat in die zin doelgericht aan de slag. De voldoening 

die op deze wijze uit doelgerichtheid als zingevingsaspect gehaald kan worden lijkt mij nauwelijks te 

onderscheiden van de zin die aan het zingevingsaspect competentie ontleend wordt. Wanneer we 

doelgerichtheid strikter opvatten en het realiseren van de gestelde doelen als kernaspect 

beschouwen dan zou doelgerichtheid als zingever in de zorg voor hoogbejaarde ouders 

problematisch kunnen worden. Afnemende gezondheid, kwetsbaarheid, ziekte en lijden zijn zaken 

waar we weinig grip op hebben en die we slecht naar onze hand kunnen zetten. Wanneer de 

mantelzorger zichzelf ten doel stelt het probleem, de ziekte of het lijden van de hoogbejaarde ouder 

op te lossen dan zal doelgerichtheid tot zinverlies kunnen leiden.  

De zorgethiek onderkent het afbreukrisico van vooral gericht zijn op willen handelen in de 

zorg. Zij wijst op risico’s van de eenzijdigheid van de interventiebenadering, die we in de 

professionele zorg tegen komen. Een te sterke focus op doen, actief zijn en proberen de problemen 

op te lossen in situaties waarin niet veel meer te doen is, zoals dat op hoge leeftijd het geval kan zijn, 

leidt slechts tot frustratie voor zowel de zorgverlener als de zorgontvanger (Timmermann, 2005). De 

zorgethiek pleit voor een tweezijdige benadering, naast ‘doen’, ziet zij het belang van ‘zijn’. In zijn 

Presentietheorie breekt Andries Baart (2011) een lans voor niet alleen ‘doen’ in de zorg, maar ook 

aanwezig ‘zijn’. Naast actief zijn, doen, doelen nastreven moeten we de moed hebben om te 

accepteren dat we soms niets kunnen doen en we de ander alleen terzijde kunnen staan door er voor 

hem te zijn. Mantelzorg die zich richt op concrete hulp en doelgerichtheid kan voldoening geven in 

de betekenis van competent en adequaat handelen door gerichte zorg te verlenen. Maar hier kan 

ook frustratie op de loer liggen omdat het proces van ouder worden, toenemende kwetsbaarheid en 

afnemende gezondheid niet gekeerd kan worden. Een eenzijdige focus op doelgerichtheid zal zin 

kunnen geven, maar kan tegelijkertijd de zin onder druk zetten. Doelgerichtheid zonder presentie 

brengt het risico van zinverlies met zich mee.  

 

Transcendentie 

Transcendentie is het laatste zingevingsaspect dat Derkx naar voren brengt. Transcendentie 

kan verwijzen naar spiritualiteit en een verbinding met het ‘goddelijke’, het kan ook verwijzen naar 

de verbinding met de ander. Deze laatste vorm wordt ook wel horizontale transcendentie genoemd 

(Kunneman, 2005). Brouwer (2007) formuleert het als volgt: “Kenmerkend is de ervaring van 



 
 

25 

 

verbondenheid en contact, zowel met het heden, verleden en de toekomst als met de natuur.” (p. 18). 

Hier zien we een sterke relatie van het begrip transcendentie met verbondenheid met de ander. In 

de zorg voor de ander, de betrokkenheid op de ander en de verbondenheid met de ander kunnen we 

ons verliezen en los van onszelf komen. Marianne van der Laar toont in haar scriptie Dragende Grond 

(2003) aan de hand van Meister Eckhart, op overtuigende wijze aan dat transcendentie in de zorg 

een belangrijke rol kan spelen. Van Laar vat zorgen aan de hand van Eckhart als volgt samen: “Dit 

alles komt voor mij samen in het woord “nabijheid”. Iemand “na” staan en tegelijkertijd “bij” hem 

(niet “in” hem) staan. Iemand “nabij” zijn. Daaruit spreekt niet alleen steun, betrokkenheid en liefde, 

maar ook respect voor het anders zijn van die ander.” (p. 47). Op deze wijze kan de zorgverlener 

zichzelf overstijgen, deel worden van iets dat groter is dan het eigen ik. Ook mantelzorgers zouden 

iets van deze ervaring in de zorg voor de eigen hoogbejaarde ouders kunnen beleven. Maar als we 

iets met zekerheid over transcendentie en transcendente ervaringen kunnen zeggen dan is het dat 

het zich moeilijk laat verwoorden. De vraag is dan ook of in een narratief onderzoek naar de zin die 

mensen aan de zorg voor de eigen ouders beleven, transcendente ervaringen zullen worden 

verwoord. 

 

Samenvatting 

De manier van kijken naar zingeving zoals Derkx ons aanreikt, lijkt voor dit onderzoek 

bruikbaar. Weliswaar zijn de zeven aspecten van zingeving niet strikt van elkaar te onderscheiden en 

is er sprake van overlap, maar dit bezwaar weegt mijns inziens niet op tegen de rijkheid aan 

perspectieven die deze zienswijze ons biedt. Deze brede kijkwijze dwingt de onderzoeker om op 

verschillende manieren en vanuit diverse invalshoeken naar het te onderzoeken fenomeen te kijken. 

Op zoek naar de zin die kinderen aan de zorg voor hun ouders ontlenen, zijn de relatie met de ouder 

en de ervaren verantwoordelijkheid belangrijke aandachtsgebieden. Dit zijn echter niet de enige 

terreinen waar we op zoek kunnen gaan naar zin. Eigenwaarde, competentie en begrijpelijkheid zijn 

ook de moeite van het onderzoeken waard. Doelgerichtheid en transcendentie lijken op het eerste 

gezicht minder aanknopingspunten te bieden. Op voorhand wil ik deze laatste twee aspecten niet 

uitsluiten en ik zal in mijn zoektocht naar zin, alle zeven aspecten gebruiken om te onderzoeken of en 

op welke wijze kinderen zin aan de zorg voor hun hoogbejaarde ouders beleven. Maar voordat ik aan 

de hand van drie verhalen over mantelzorg de zingeving in kaart ga brengen, geef ik eerst een 

verantwoording van de gehanteerde methode. 
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Hoofdstuk 2: Methodische verantwoording 

 

Methodologische zoektocht 

Dat onderzoek doen niet alleen zoeken naar een antwoord op de onderzoeksvraag, maar ook 

zoeken naar de juiste methode is, illustreert Andries Baart in zijn tweede hoofdstuk van zijn boek Een 

theorie van de Presentie (2011). Met een groot gevoel van herkenning heb ik zijn relaas gelezen, 

waarin hij verslag doet van de vele (dwaal)wegen die zijn bewandeld op zoek naar een antwoord op 

de vele vragen die onderweg op zijn pad kwamen. Ook ik heb in de afgelopen maanden regelmatig 

gedwaald, op zoek naar … ja op zoek naar wat eigenlijk? Deze scriptie leent zich niet voor een verslag 

van alles wat ik onderweg op mijn pad ben tegengekomen, hoewel een artikel hierover mogelijk heel 

interessant kan zijn. In deze methodische verantwoording geef ik een overzicht van de belangrijkste 

methodische stappen en keuzes die ik heb gemaakt. 

 

Narratief onderzoek 

Er zijn veel verschillende definities van het begrip narratief in omloop. In het kader van deze 

scriptie is het onmogelijk een eenduidige definitie te geven. Door de eeuwen heen zijn door diverse 

auteurs allerlei definities gegeven. Met behulp van Riessman (2008) en Sools (2010) benoem ik 

enkele elementen die mijns inziens belangrijk zijn voor het begrijpen van het begrip narratief zoals ik 

dat in deze scriptie hanteer. In een verhaal is vaak sprake van een opeenvolging van gebeurtenissen 

met een min of meer coherente structuur of een plot. De ordening van de gebeurtenissen kan onder 

andere temporeel of causaal zijn. In een verhaal moet in elk geval sprake zijn van ‘trouble’, er moet 

iets aan de hand zijn of op het spel staan. Met deze elementen in mijn achterhoofd heb ik naar de 

verhalen gekeken. 

In het vorige hoofdstuk heb ik de aangegeven dat we de zin die wordt ontleend aan een 

ervaring kunnen afleiden uit de verhalen die mensen over een ervaring vertellen. Uit de verhalen van 

mensen over de zorg voor hun hoogbejaarde ouders wil ik proberen de betekenis en de zin van die 

zorg af te leiden. Het verhaal staat dus centraal in mijn onderzoek. Verhalen gebruiken om te 

onderzoeken, narratief onderzoek doen, kent inmiddels een rijke schakering aan verschillende 

methoden en manieren van onderzoek doen. Narratief onderzoek kunnen we volgens Sools (2012) 

breed opvatten, verhalen kunnen de data van een onderzoek vormen en er kan op narratieve wijze 

geanalyseerd worden. Voor de dataverzameling heb ik gebruik gemaakt van de interview methode 

van Tom Wengraf, The Biographic-Narrative Interpretive Method (BNIM) (2001). In de paragraaf over 

het interview wordt deze methode toegelicht. Anders dan een interview met een vragen- of topiclist 

kan met behulp van deze methode het verhaal van mensen over hun ervaring worden verkregen. 

Met behulp van verschillende narratieve analysemethodes onder andere van Gubrium en Holstein 
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(2009), Riessman (2008) en Sools (2010) heb ik de verhalen geanalyseerd. In de paragraaf over 

analyseren geef ik een toelichting op de gebruikte methode. Met de keuze voor verhalen als bron en 

door gebruik te maken van een narratieve manier van analyseren sluit ik met mijn onderzoek aan bij 

gangbaar narratief onderzoek. 

Sools (2012) noteert dat narratief onderzoek veelal beschrijvend is en vaak een 

emancipatoire doelstelling heeft, met behulp van onderzoek wordt er stem gegeven aan verhalen die 

minder gehoord worden. In mijn onderzoek wil ik stem geven aan kinderen die voor hun ouders 

zorgen en luisteren naar hun verhalen. Daarbij wil ik niet alleen aandacht hebben voor het 

dominante en vaak negatieve geluid van overbelasting, maar ook oor hebben voor het positieve 

geluid dat nu vaak verscholen gaat. Op deze manier hoop ik de waarde van zorgen voor de eigen 

hoogbejaarde ouders meer over het voetlicht te brengen.  

 

Respondenten 

Uit die grote groep mensen, die ik de afgelopen jaren heb gesproken over de zorg voor hun 

eigen hoogbejaarde ouders, heb ik gericht een aantal mensen gevraagd of ze geïnterviewd zouden 

willen worden voor mijn onderzoek. Al deze mensen hebben ervoor gekozen om voor hun ouders te 

zorgen. Het zijn mensen met een verhaal, over de zorgen, de irritaties, de drukte en de belasting. 

Maar in alle verhalen was ook iets van een reden hoorbaar, ze deden het ergens voor, die verhalen 

maakten mij nieuwsgierig. Sommige geïnterviewden waren mij enigszins bekend, door een 

ontmoeting bij bekenden of via werk of studie, sommigen waren tot op het moment van het 

interview mij volledig onbekend. Uit de verschillende interviews heb ik drie verhalen gekozen 

waarmee ik heb geprobeerd een zo breed mogelijk beeld te geven. Ik heb gekozen voor 

verscheidenheid in: geslacht, moment van zorg, mate van hulpbehoevendheid van de ouders, 

reisafstand, zorgtaken, verantwoordelijkheden en tijdsbelasting. De drie verhalen die ik heb gebruikt 

voor dit onderzoek, zijn van Beppie, Janneke en Jaap, twee vrouwen en een man. Alle drie hebben ze 

zowel voor hun vader als hun moeder gezorgd. Beppie heeft de zorg vier jaar geleden afgesloten, 

Jaap zorgt sinds zijn ouders in een verzorgingshuis zijn geplaatst minder intensief dan voorheen en 

Jannekes zorgtaken en verantwoordelijkheden worden steeds groter. Janneke woont dicht bij haar 

ouders, Jaap een half uurtje met de auto bij ze vandaan en Beppie was meer dan een uur onderweg. 

Voor een uitgebreider overzicht van de achtergrond gegevens: zie bijlage II.  

 

Interview 

De keuze voor narratief onderzoek vraagt om een passende interview methode. Voor dit 

onderzoek heb ik gekozen voor de Biographic-Narrative Interpretive Method (BNIM) van Tom 

Wengraf (2001). De methode van Wengraf biedt veel ruimte aan de respondent om zijn verhaal te 

vertellen. De interviewer heeft in de eerste fase van het interview een minimale rol. De methode van 
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Wengraf schrijft twee subsessies voor. De eerste subsessie begint met een zorgvuldig geformuleerde 

en gestandaardiseerde vraag die de respondent uitnodigt om zijn verhaal te vertellen. Totdat de 

respondent volledig is uitverteld, stelt de interviewer geen vragen, is wel betrokken, luistert 

aandachtig en knikt en zegt ‘hmm’ om rapport te krijgen en te behouden. Deze eerste subsessie kan 

vijf minuten tot meer dan een half uur duren. Tijdens deze sessie maakt de interviewer notities van 

woorden en uitspraken die door intonatie, emotie, opvallend of afwijkend woordgebruik of op welke 

wijze dan ook, de interviewer opvallen. In de pauze tussen subsessie 1 en 2 ordent de interviewer zijn 

aantekeningen en maakt een lijst onderwerpen waarop hij dieper wil ingaan. In subsessie 2 vraagt de 

interviewer door op de opvallende thema’s uit de eerste sessie. Wengraf schrijft in deze fase 

‘pushing for pins’ voor, doorvragen op de door de respondent aangedragen thema’s, om op deze 

wijze tot de kern van betekenisvolle ervaringen door te dringen. Deze tweede sessie kan een half uur 

tot meer dan een uur duren. 

Ik ben als volgt te werk gegaan:  

1. Subsessie 1: Voor de introductievraag van mijn interviews heb ik gekozen voor de 

volgende vraag:  

Kun je me vertellen over je zorg voor je ouders, al je ervaringen tot nu toe. Je mag 

beginnen wanneer je wilt en de tijd nemen zoveel als je wilt. Ik ga eerst luisteren, ik 

onderbreek je niet, ik maak alleen wat aantekeningen, als ik nog vragen heb dan 

komen die als jij je verhaal hebt verteld aan de orde. Dus, kun je me vertellen over 

jouw zorg voor jouw ouders. 

Tijdens subsessie 1 heb ik aantekeningen gemaakt om te kunnen doorvragen in 

subsessie 2.  

2. In een pauze van ongeveer tien minuten heb ik mijn aantekeningen op een rijtje 

gezet en de belangrijkste thema’s voor subsessie 2 voorbereid.  

3. In subsessie 2 heb ik de thema’s verder uitgediept en geprobeerd tot de kern van 

belangrijke ervaringen door te dringen. Naast deze aanpak heb ik in deze fase ook de 

ruimte gegeven en genomen voor de dialoog, vragen en opmerkingen van de 

respondent werden beantwoord en gebruikt om het onderwerp verder uit te diepen. 

In deze door Maso & Smaling (1998) aanbevolen aanpak ontstaat een vorm van 

gelijkwaardigheid tussen interviewer en respondent, wordt de openheid bevorderd 

en kan de inbreng van de respondent worden gestimuleerd11. Anders dan Wengraf 

voorschrijft heb ik ruimte ingebouwd om twee thema’s zelf in te brengen. Deze twee 

thema’s, zijn de vraag naar de ontwikkeling van de relatie met de eigen ouder door 

de jaren heen (zie noot 6) en de vraag naar wat men heeft geleerd van mantelzorg 

                                                           
11

 Riessman (2008) spreekt in dit verband over co-constructie, respondent en interviewer creëren samen het 
verhaal. 
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(zie noot 8).  

4. Na het interview heb ik aan de hand van een vragenlijst een aantal demografische 

vragen gesteld (zie bijlage II). 

Met alle drie de respondenten was het contact goed. Er was sprake van wederzijds 

vertrouwen, de geïnterviewden namen de ruimte om hun verhaal te vertellen en gaven die indruk 

zich gehoord te weten. In de loop van subsessie 2 ontstond meer interactie en was er sprake van 

openheid en door de dialoog meer communicatieve symmetrie. Het rapport was volgens de schaal 

van Maso en Smaling (1993) goed en bevond zich op het niveau van wederzijds vertrouwen en 

dialoog. De interviews duurden tussen de twee en drie uur en zijn met een audio recorder 

opgenomen. Tijdens en achteraf gaven de respondenten reacties over de waarde van het interview 

voor hen zelf, deze waren overwegend positief. Over het effect van het interview op de 

respondenten zelf, de waarde van het interview voor de respondent en het effect op het onderzoek 

kom ik in de analyse en de weergave van de verhalen terug. 

 

Analyseren 

Een verhaal is een complex, gelaagd, meerduidig en samenhangend geheel. Het gaat niet 

alleen om wat er wordt gezegd, maar ook hoe het wordt gezegd. Niet slechts de woorden, maar ook 

de stiltes, aarzelingen en intonatie kunnen informatief zijn voor de analyse van een verhaal. De 

interviews zijn om deze reden zeer gedetailleerd getranscribeerd. Hele en halve woorden van de 

respondent, de toon, stiltes en achtergrondgeluiden zijn weergegeven. De vragen, ‘hmms’ en 

opmerkingen van de interviewer zijn nauwkeurig genoteerd.  

In vier coderingsrondes heb ik met behulp van ATLAS.ti de verhalen geanalyseerd, waarbij ik 

dankbaar gebruik heb gemaakt van een aantal concrete aanwijzingen van Gubrium en Holstein 

(2009). Een verhaal is voor hen een complex geheel, verbonden met andere verhalen, dat we niet los 

mogen zien van zijn context. Zo adviseren zij onder andere om goed te kijken naar de manier waarop 

verhalen verbonden zijn met andere verhalen, welke verbanden er worden gelegd en waarnaar 

impliciet en expliciet wordt verwezen in een verhaal. Ze nodigen de onderzoeker uit om te kijken 

vanuit welk perspectief iemand spreekt, tegen wie er wordt gesproken en met welk doel er iets 

wordt gezegd. Het is belangrijk om oog hebben voor de maatschappelijke en sociale context van 

waaruit iemand vertelt en rekening te houden met het feit dat in elk verhaal sprake is van 

ambivalenties, dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheid. 

In de eerste ronde heb ik ‘In Vivo’ gecodeerd. Voor deze analysemethode worden de 

woorden van de respondent als code gebruikt. Met deze methode blijft de onderzoeker dicht bij de 

woorden en de beleving van de respondent. Woorden worden nauwkeurig onderzocht op hun 

betekenis voor de respondent. Er wordt gekeken naar opvallende woorden en woorden die telkens 

terugkomen. In de tweede ronde heb ik thematisch geanalyseerd. In een thematische analyse heeft 
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de inhoud van het verhaal de exclusieve focus (Riessman, 2008). Binnen de verhalen wordt thema’s 

in kaart gebracht die vervolgens onderling worden vergeleken op overeenkomsten en verschillen. In 

de derde ronde heb ik de structurele analyse toegepast zoals Sools (2010) deze beschrijft. Sools 

onderzoekt de verhaallijnen waarbij zij vijf elementen onderscheidt: de setting, de karakters, de 

handelingen of gebeurtenissen, de doelen of intenties en als laatste de hulpmiddelen of helpers. 

Gubrium en Holstein zijn kritisch over het gebruik van een transcript, in hun visie gaat veel van de 

dynamiek in het oorspronkelijke interview verloren. In de vierde ronde heb ik dan ook opnieuw de 

interviews beluisterd, de aanwijzingen van Gubrium en Holstein nogmaals ter harte genomen en 

kritisch naar mijn eigen rol en invloed gekeken. Gedurende de hele analysefase zijn alle ideeën, 

gedachten en vooronderstelling geparkeerd in memo’s om daarmee vertekening zoveel mogelijk te 

voorkomen. Het eindresultaat is een grondige analyse waarin zowel het persoonlijke verhaal van 

Beppie, Jaap en Janneke als de verschillende thema’s rondom de zorg voor de eigen hoogbejaarde 

ouders in beeld zijn gebracht. 

 

Betrouwbaarheid, Validiteit en Ethische Reflectie 

Betrouwbaarheid 

Een kwalitatief onderzoek is betrouwbaar wanneer het herhaalbaar is. Omdat de 

onderzoekssituatie en de onderzochten nooit hetzelfde zijn gaat het om virtuele herhaalbaarheid. 

Door zo transparant mogelijk te zijn over de gevolgde werkwijze kunnen we de betrouwbaarheid 

vergroten. Tijdens het onderzoek heb ik een logboek bijgehouden, dit logboek, de audioweergaves 

en transcripten van de interviews en de coderingen en memo’s in ATLAS.ti zijn ter inzage 

beschikbaar. 

 

Validiteit 

 Voor de validiteit van een onderzoek is het van belang dat de uitkomsten daadwerkelijk 

betrekking hebben op het onderzochte fenomeen. Met andere woorden: doet dit onderzoek recht 

aan de betekenis die mantelzorgers aan de zorg voor hun eigen hoogbejaarde ouders geven? 

Systematische vertekeningen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Door gebruik te maken 

van beproefde methodes en deze consequent toe te passen wordt de validiteit vergroot. Voor het 

interview heb ik gebruik gemaakt van de Biographic-Narrative Interpretive Method van Tom Wengraf 

en daar waar ik voor een afwijkende toepassing heb gekozen heb ik deze beschreven. Het rapport 

met de geïnterviewden, in de vorm van wederzijds vertrouwen en een dialogische relatie, was goed, 

dit zal de validiteit ten goede zijn gekomen. De interviews zijn zeer nauwkeurig getranscribeerd. De 

narratieve methode heb ik geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk toe te passen, waarbij Sools, Riessman 

en Gubrium & Holstein zeer behulpzaam zijn geweest. Mijn eigen jarenlange ervaring als 

mantelzorger heeft me enerzijds geholpen om de beleving van de mantelzorger te begrijpen en 
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daarmee de validiteit van dit onderzoek te vergroten. Anderzijds brengt deze ervaring het risico van 

vooringenomenheid en vertekening met zich mee. Dit heb ik getracht te minimaliseren door in het 

logboek en de memo’s mijn eigen vooronderstellingen (sensitizing concepts) zoveel mogelijk te 

parkeren of tussen haakjes te zetten (bracketing). De analysefase was een intensief traject van lezen, 

herlezen, vergelijken, zoeken naar overeenkomsten en verschillen. In een voortdurend heen en weer 

gaande beweging zijn de interviews intensief bestudeerd. Ik heb verschillende manieren van 

analyseren toegepast (triangulatie). Na de tweede analyse heeft een medestudent het resultaat 

kritische gelezen en van commentaar voorzien (peerreview). Door in de vierde analyse ronde naast 

het transcript ook opnieuw de interviews te beluisteren is het begrip van de verhalen verdiept. Mijn 

eigen rol in de interviews heb ik geëxpliciteerd en voor de lezer inzichtelijk gemaakt. Tijdens de 

interviews en de analyse heb ik voortdurend een verwonderende en open houding nagestreefd. Voor 

de weergave van de verhalen heb ik citaten veelvuldig en gedetailleerd weergegeven (thick 

descriptions). Daarmee beoog ik recht te doen aan de respondenten, de lezer mee te nemen in de 

rijkheid van de verhalen en hoop ik aan overtuigingskracht te winnen. Met deze verschillende 

manieren van werken heb ik getracht een zo hoog mogelijke validiteit te bereiken.  

 

Ethische overwegingen  

Ethisch verantwoord onderzoeken betekent voor mij in de eerste plaats zoveel mogelijk recht 

doen aan de respondent. De BNIM, de interview methode van Wengraf geeft de geïnterviewde de 

ruimte om het eigen verhaal te doen. Door in subsessie 2 ruimte te scheppen voor de dialoog 

ontstaat een vorm van gelijkwaardigheid tussen interviewer en respondent. Naast het stem geven 

aan de respondent en zijn verhaal zijn toestemming en anonimiteit aspecten van ethiek. 

Voorafgaand aan het interview zijn de respondenten geïnformeerd over het onderwerp van het 

onderzoek. Na afloop van het interview hebben de respondenten mondelinge toestemming verleend 

voor het gebruik van hun verhaal voor dit onderzoek. De interviews zijn geanonimiseerd. Met deze 

keuzes en handelwijze heb ik gestreefd naar een ethisch verantwoord onderzoek. 
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Hoofdstuk 3: Beppie, Jaap en Janneke: Drie verhalen over zorgen voor je 

ouders 

In dit hoofdstuk geef ik de verhalen weer van Beppie, Jaap en Janneke over de zorg voor hun 

hoogbejaarde ouders. Deze drie respondenten hebben voor hun ouders gezorgd en hun ervaring van 

die zorg met mij gedeeld. Ze werden alle drie geconfronteerd met het onvoorspelbare proces van het 

ouder en hulpbehoevend worden van hun ouders. Alle drie hebben ze gedaan wat ze konden en wat 

ze wilden doen om hun ouders te ondersteunen. Ieder heeft een eigen verhaal over de zorg om en 

voor hun ouders, over hun rol en over wat die zorg en die rol voor hen betekent. Ik begin met een 

korte situatieschets, waarin ik Beppie, Jaap en Janneke en hun ouders wil voorstellen, om daarmee 

een context te geven voor de drie verschillende verhalen over de ervaring van de mantelzorg. Daarna 

laat ik het kernverhaal horen zoals ik dat uit het interview heb kunnen opmaken. In het derde deel 

van dit hoofdstuk ga ik op thematische wijze in op de betekenis die Beppie, Jaap en Janneke aan de 

zorg voor hun ouders geven. 

 

Beppie, Jaap en Janneke  

Beppie 

Op het moment dat ik Beppie interview, in het voorjaar van 2012, ligt de zorg voor haar 

beide ouders al weer vier jaar achter haar. De zorg begon in 2004, Beppie is op dat moment een 

vrouw van begin 50, woont met haar man ongeveer 70 kilometer van haar ouders vandaan, ze werkt 

in het onderwijs en heeft twee volwassen kinderen. Beppie kwam er plotseling achter dat het 

huishouden van haar ouders was verwaarloosd en ze merkte dat haar ouders het overzicht niet meer 

hadden. Haar ouders zijn op dat moment 82 en 79. Binnen enkele weken wordt er ondersteuning 

geregeld. De ouders krijgen hulp bij het poetsen, er komt elke dag iemand om moeder te helpen met 

de steunkousen en beide ouders worden geholpen met douchen. De gezondheid van beide ouders 

gaat achteruit, moeder wordt bedlegerig en eind 2006 verhuizen ze naar een verzorgingshuis. 

Moeder overlijdt in de zomer van 2007.Voor vader is het erg moeilijk om alleen achter te blijven, hij 

zorgt slecht voor zichzelf en vraagt veel aandacht van zowel de zorg als van zijn dochters. Eind 2007 

verhuist hij naar een verpleeghuis waar hij in de zomer van 2008 overlijdt. 

Beppie heeft twee jongere zussen. Zodra Beppie heeft geconstateerd dat haar ouders het 

zelfstandig niet meer redden, gaat ze iedere vrijdag naar haar ouders toe en begeleidt, samen met 

haar zus haar ouders bij het boodschappen doen, moeder wordt naar de kapper gebracht en beide 

ouders worden begeleid bij hun bezoeken aan het ziekenhuis. De jongste zus van Beppie loopt af en 

toe even binnen en zorgt voor de was. Na het overlijden van haar moeder gaat Beppie minimaal 

twee keer in de week naar haar vader en wordt daarnaast regelmatig door de zorg gebeld en 

gevraagd om te komen wanneer haar vader erg moeilijk heeft. 



 
 

35 

 

Jaap  

Jaap is een man van begin vijftig en woont met zijn vrouw en jongste zoon op ongeveer 

twintig kilometer afstand van de stad waar zijn beide ouders samen in een verzorgingshuis wonen. 

Jaap was voorheen vakbondsbestuurder en werkt nu als zelfstandig ondernemer. De ouders van Jaap 

zijn beiden 87 en woonden tot twee jaar geleden zelfstandig. In die periode werden ze geholpen 

door de zus van Jaap, die met behulp van een Persoonsgebonden budget (PGB) de zorg voor haar 

ouders op zich heeft genomen. Jaap heeft behalve een zus, één oudere broer en twee jongere 

broers. Op een gegeven moment ging de gezondheid van beide ouders sterk achteruit en er volgden 

diverse opnames in het ziekenhuis en revalidatie in het verpleeghuis. In die periode heeft Jaap zich 

intensief beziggehouden met zijn ouders en hun belangen behartigd bij de verschillende instelling 

voor de gezondheidszorg. Nu wonen zijn ouders in een verzorgingshuis en heeft Jaap het weer 

relatief makkelijk, zoals hij zelf zegt. 

Janneke 

Janneke is een vrouw van begin vijftig, ze woont met haar man in een klein dorp, waar tot 

voor kort haar ouders ook altijd hebben gewoond. Janneke heeft geen kinderen en werkt 20 uur per 

week. De vader van Janneke is 89 en haar moeder is 88. Janneke heeft drie oudere broers. Sinds 

enkele jaren gaat de gezondheid van de ouders van Janneke langzaam achteruit. Anderhalf jaar 

geleden zijn ze verhuisd naar een aanleunwoning in een dorp ongeveer vijf kilometer van Janneke 

vandaan. Ze krijgen hulp bij het poetsen en zorg voor het aantrekken van de steunkousen en 

douchen. Janneke ondersteunt haar ouders intensief. Meerdere keren per week bezoekt ze haar 

ouders, doet de administratie, de grote boodschappen, gaat mee kleren kopen en begeleidt haar 

ouders naar het ziekenhuis. Elke dinsdag haalt ze haar ouders op en brengen ze de dag bij Janneke 

thuis door. 

 

Beppie: trots dat we het met ons drieën hebben volgehouden 

 Na mijn openingsvraag neemt Beppie het woord en gedurende ruim twintig minuten vertelt 

ze op min of meer chronologisch wijze hoe ze de vier jaar dat ze voor haar ouders heeft gezorgd, 

ervaren heeft. Ze vertelt rustig, maakt af en toe een uitstapje en licht een bepaalde gebeurtenis toe. 

De kern van haar verhaal is duidelijk: het was niet makkelijk, maar ze heeft het tot het eind toe 

volgehouden. 

Vanaf het moment dat blijkt dat de ouders van Beppie zich niet meer zelfstandig kunnen 

redden, gaan Beppie en haar zus elke vrijdag met beide ouders boodschappen doen. Eerst naar de 

grote Albert Heijn, dan koffie drinken bij de HEMA, ze gaan op zoek naar een kledingzaakje voor 

moeder en er worden nieuwe kleren voor haar gekocht. Daarna trakteren Beppie en haar zus op een 
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lunch bij een lunchroom. Terugkijkend op die tijd zegt Beppie: “…. de eerste paar jaar was leuk, 

deden we het echt voor mijn moeder”. “… mijn moeder genoot, die was zo dankbaar.” 

    De ouders van Beppie hebben steeds meer hulp nodig en verhuizen naar een 

verzorgingshuis. Na een half jaar overlijdt de moeder van Beppie. Wanneer moeder is overleden blijft 

de vader van Beppie alleen in het verzorgingshuis achter. De zussen zien met grote zorg de toekomst 

tegemoet, Beppie zegt: “We hadden al gezegd wat moet dat toch worden als pappa alleen 

achterblijft en wij moeten voor pappa zorgen want we doen niets goed en het is allemaal fout”. Het 

wordt een moeilijke tijd, Beppie vertelt tijdens het interview uitgebreid over de verschillende 

problemen die ze in deze periode met haar vader beleefd heeft.  

“Mijn vader had echt zo, die zorgde niet voor zichzelf, die dronk niet …. de zusters die zetten 

dan drinken neer, dat schonken ze in voor hem, ze maakten z'n boterham tussen de middag 

en dat bleef allemaal staan en mijn zus moest er dan weer naar toe.”  

De mensen van de verzorging weten regelmatig niet wat ze met de vader van Beppie aan 

moeten en bellen haar dan op, Beppie vertelt:  

“Dus het was ook regelmatig dat ik een telefoontje kreeg van eh ... ‘goh, uw vader wil niet 

eten’ of ‘uw vader wil de pillen niet innemen’, tot 's nachts twee, drie uur dat ze belden, ‘uw 

vader wil naar de trein lopen’. Ik zeg: ‘nou ... zo ver komt ie niet’. ’Ja, maar we durven toch 

niet de nacht met hem in’, dan was het twee uur 's nachts en dan kon je dus aankleden (naam 

man) wakker maken, want ik ga niet alleen, hup naar (naam dorp) en dan ziet daar heel 

triomfantelijk: ‘oh, hebben ze jou gebeld’. ‘Hmmm’. ‘Ja, waarom?’ Ik zeg: ‘Omdat jij je pyjama 

niet aan wilt en omdat jij je medicijnen niet wilt’. ‘Hoezo wil ik dat niet? Nou geef me mijn 

pyjama maar’. En dan, dan lag ie in zijn bed en dan konden wij weer terug naar huis hè. Nou 

ja en zo was dat ook nog wel eens, een zaterdag dat (naam man) en ik samen kwamen dan 

eh ... nou dan kwamen we daar en dan zei hij een uurlang niks hè. Ja, ja, onvoorstelbaar, hele 

moeilijke man voor zich, met name voor zichzelf ... .” 

Er wordt van alles georganiseerd om het leven van en met vader draaglijk te maken. Vader 

gaat naar de dagopvang. Beppie gaat woensdag en zondag bij hem op bezoek, haar zussen gaan 

regelmatig bij hem langs en ook de kinderen van Beppie gaan wekelijks bij opa op bezoek. 

Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat er elke dag minstens eenmaal iemand van de familie langs komt. 

Maar, zegt Beppie voor haar vader was het ‘nooit lang genoeg’. Ze zegt over haar vader: “… driftig en 

moeilijk” en haar eigen rol: “en toch maar blijven gaan en toch maar zorgen …”. Dat het haar moeite 

kostte om voor haar vader te zorgen, lezen we in het volgende fragment:  

“En dat is soms, ja dat is gewoon lastig, je moet jezelf echt opdraaien van nou hup we gaan 

weer. Op een gegeven moment zie je 't het gewoon als een goede daad hè, nou we zijn weer 

geweest en schouderklopje, nou dat hebben we ook weer gehad (lacht). Maar ik heb altijd 
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wel het idee gehad nou, nou kan ik het voor ze doen en ik wil mezelf later nóóit verwijten dat 

ik gewoon geen tijd voor ze gehad heb en dat ik ze aan hun lot overgelaten heb.” 

Wanneer Beppie de balans op maakt van de jaren die ze voor haar ouders heeft gezorgd zegt 

ze:  

“Het eerste jaar of de eerste paar jaar was leuk, deden we het echt voor mijn moeder en het 

laatste jaar hadden we al verwacht dat het moeilijk zou zijn en dat was ook moeilijk. ......... 

Maar wel duidelijk tot het einde volgehouden hè, daar ben ik nog steeds, dat we dat met z'n 

drieën gedaan hebben ben ik nog steeds trots op.” 

Beppie heeft genoten van de dankbaarheid van haar moeder, de zorg voor haar vader is moeilijk 

geweest. Ze is er trots op dat ze samen met haar zussen deze lastige klus tot het einde toe heeft 

volgehouden. 

 

Jaap: zonder mij waren ze vermalen in het systeem 

Na mijn openingsvraag vertelt Jaap zijn verhaal zeer gedreven en in een hoog tempo, zijn 

toon is fel en overtuigend. Na ruim 7 minuten heeft hij zijn punt gemaakt. Met de professionele zorg, 

‘de instanties’ zoals hij ze noemt, is heel veel mis en zonder hem hadden zijn ouders het niet gered. 

In het verhaal van Jaap speelt de professionele zorg waar de ouders van Jaap mee te maken 

hebben gehad een centrale rol. Hij geeft in zijn verhaal een vrij gedetailleerd overzicht van de 

instellingen waar zijn ouders in de afgelopen jaren mee in aanraking zijn gekomen. Jaap is kritisch 

over de gezondheidszorg. Jaap heeft ervaren dat de instanties langs elkaar heen werken, dat het 

eilandjes zijn, dat het allemaal versnipperd is en dat iedereen acteert op zijn eigen deelgebiedje. Van 

de protocollen in het ziekenhuis wordt Jaap niet vrolijk, zegt hij. Er lopen volgens hem “agenda’s die 

niet helemaal te lezen zijn”. De procedures zijn erg belangrijk tegenwoordig, alles moet vastgelegd 

worden. Over de thuiszorg zegt hij: “te veel gezichten en te weinig kennis”. Na de operatie wilde het 

ziekenhuis zijn moeder “naar huis transporteren”. Jaap heeft zich verzet tegen deze gang van zaken 

en is in gesprek gegaan met het ziekenhuis en zegt daarover: “… dan zit je koehandel te bedrijven 

waar je ouders bijzitten”. Er is sprake van een ongelijke machtsverhouding, Jaap zegt: “.. een oudere, 

die, .. die in een afhankelijkheidsrelatie zit en nog een keer licht dementerend of zwaar dementerend, 

dat is gewoon geen partij voor een instelling. Een instituut is er toch om geld te maken”. 

 Jaap vindt dat wat zijn ouders moeten doorstaan mensonterend is. Instanties zijn te 

veel op medicatie ingesteld, hij mist de warmte en mensen worden te weinig actief gehouden. Hij 

zou graag beter geïnformeerd willen worden en één aanspreekpunt willen hebben. Er is nog “een 

wereld te winnen” volgens hem. 

 Jaap ziet een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd als onderhandelaar en 

belangenbehartiger voor zijn ouders. Hij gaat de strijd met de instanties aan. Dat hij het een strijd is 
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geworden, blijkt onder andere uit het feit dat hij het verzorgingstehuis te kennen heeft gegeven dat 

ze zijn ouders niet meer, zonder hem in kennis te stellen, een handtekening mogen laten zetten.  

Doen ze dat toch dan “… hebben jullie gewoon oorlog” zegt hij. Met behulp van e-mails worden 

gemaakte afspraken door Jaap op papier gezet en bevestigd. Na de revalidatie van zijn ouders heeft 

hij aangegeven dat ze niet meer naar huis terug konden, “… dat de deur op slot zat”.  

Jaap omschrijft zijn rol als volgt:  

“Mijn rol is vooral regelen, coördineren en aanspreekpunt geweest. Wat mij opvalt, is dat als 

ik er niet geweest zou zijn, als mijn ouders zelf die onderhandelingen zouden moeten doen ze 

echt vermalen waren in het systeem. … door mijn kwaliteiten op het gebied van 

onderhandelingen en gebruikelijke en ongebruikelijke communicatie zoeken en dingen 

bespreekbaar maken en te berde breng dat, .. dat een vrij belangrijke rol is naar verschillende 

instanties toe. Je krijgt met heel veel verschillende instanties te maken en vooral de 

overdracht tussen de verschillende instanties loopt niet goed, vaak ben ik den degene die de 

communicatie moet verzorgen. De overdracht loopt helemaal niet, in wezen ben je spin in het 

web en dat vind ik eigenlijk raar, geen medische achtergrond. In wezen moet je bij dit soort 

dingen de mensen tegen zichzelf in bescherming nemen.” 

In dit citaat zien we hoe Jaap zijn rol als mantelzorger ervaart en wat hij doet in de praktijk. Hij is 

degene die regelt en coördineert, namens de familie: zijn ouders en zijn broers en zus, spreekt hij 

met de instanties. Die rol past bij hem, hij is goed in het onderhandelen en communiceren met 

verschillende instanties. Jaap ziet ook een positieve kant aan deze rol, in het interview zegt hij: “… 

dan heb je toegevoegde waarde als mantelzorger, dus dat geeft ook wel weer een goed gevoel”. De 

kern van zijn verhaal is dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de behartiging van de belangen 

van zijn ouders naar de professionele hulpverlening toe, dat is voor hem waardevol. 

 

Janneke: ik doe het met liefde en plezier 

Nog voor ik klaar ben met het stellen van de openingsvraag probeert Janneke een antwoord 

te formuleren. Nadat ik de vraag in zijn geheel heb gesteld, vertelt ze in vogelvlucht over het proces 

van ouder worden van haar ouders, maar zegt weinig over zichzelf en haar zorgrol. Janneke lijkt niet 

goed te weten wat ik van haar verwacht. Ze lijkt vragen te verwachten en wanneer die niet komen 

gaat ze zelf vragen stellen. Het interview wordt al snel een gesprek. 

Janneke heeft altijd een erg goede relatie met haar ouders gehad, ze zegt: “ik heb schatten 

van ouders”. De zorg voor haar ouders is een geleidelijk proces en op een vanzelfsprekende manier 

verweven met de omgang die Janneke altijd met haar ouders heeft gehad. Janneke vertelt hoe de 

zorg zich langzaam heeft ontwikkeld:  

“Ja, van lieverlee omdat ze natuurlijk ouder werden, eh .. meer dingetjes gingen mankeren, 

nog niet veel, maar naar het ziekenhuis, huisartsenbezoek, ja .. uiteindelijk komt het erop 
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neer dat ik nu, ja .. ik denk nu wel drie dagdelen in de week bijna, bij mijn ouders ben en dan 

is er een kop koffie, maar ondertussen .. wordt weer van alles gedaan enne …”. 

Janneke heeft de verhuizing naar de aanleunwoning geregeld, verzorgt de administratie, doet 

de boodschappen, gaat met haar moeder kleding kopen en begeleidt haar ouders naar het 

ziekenhuis. Elke dinsdag haalt ze haar ouders op en brengen ze de dag bij haar door.  

“Dinsdags ben ik de hele dag vrij .. dan haal ik ze altijd 's morgens op om half tien, dan komen 

ze hier naar toe, dat is, dat is voor hen, daar kijken ze ook zo naar uit, dat vinden ze zo fijn, 

dan zijn ze ook even weg uit hun huis daar, andere omgeving, als het enigszins weer is zitten 

we buiten in de tuin enne … dan breng ik ze een uur of drie, half vier naar huis. Ja .., dus, dat is 

ook een hele dag dan, die je dan eigenlijk de hele dag ook kwijt bent en dat is gewoon 

hartstikke gezellig ook, en dan denk ik ook, ach zolang ze er nog zijn eh, ik zal ze straks hard 

genoeg missen als ze er niet meer zijn.” 

Janneke geniet van het gezelschap van haar ouders, het gezellige contact en de zorg gaan 

vaak geruisloos in elkaar over, zoals we in het nu volgende citaat kunnen lezen: 

“Ik denk als het nodig is dan ben ik er gewoon en als ik hoor, als ik ze bijvoorbeeld bel, ik bel 

ook heel vaak tussendoor nog wel, gewoon zomaar voor de klets, maar als ik bijvoorbeeld 

hoor aan, aan mijn moeders stem, mijn moeder neemt meestal op, dat er iets is, dan denk ik 

altijd, oh ik ga wel even langs”.  

Janneke benadrukt de vanzelfsprekendheid die de zorg voor haar ouders heeft: “Ik zou het 

ook niet anders willen, nee, … ik vind gewoon dat, het ook wel gewoon zo hoort, zo als je ouders 

prima voor jou kunnen zorgen dat jij inderdaad voor je ouders eh .. zorgt”.  

Mijn vraag hoeveel Janneke voor haar ouders zorgt, blijkt niet zo makkelijk te beantwoorden, 

Janneke zegt:  

“.... ja is dat zorg dan? Het is ook gezellig zitten, niet alleen maar dan dat je met zorg bezig 

bent, tuurlijk .. dus dat is moeilijk, dat loopt natuurlijk door elkaar heen, want ze hebben ook 

wel eens dat als het mooi weer is dat ze de hele middag hier in de tuin zitten, ik bedoel, dan 

zit ik ook wel, ja .. dan zit ik ook gezellig natuurlijk, gezellig te kletsen. Ja … hoeveel uur zou ik 

er mee bezig zijn? In ieder geval 8 uur in de week ben ik altijd wel in de weer. Ja, dan denk ik 

ja, zorg .. geven kan ook zijn dat je er inderdaad op de koffie zit om hun dag te doorbreken. Ik 

kom er graag, maar ..”  

Achter het woordje ‘maar’ gaat Jannekes worsteling met haar zorg voor en om haar ouders 

schuil. Ze zegt:  

 “Ik doe het allemaal met liefde en plezier, maar er gaat eh, gewoon toch stiekem wel heel 

veel tijd in zitten, het blijft niet [bij] alleen maar een uurtje koffie drinken, …”  

“Ik doe het heel graag voor ze, ik hoop dat ik het nog minstens tien jaar kan doen, dus, dus, ik 

doe het ook en ik vind het helemaal niet erg, maar soms denk ik wel van ... ik heb er gewoon 
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even helemaal geen zin in .. zo van ... hoe moet ik dat zeggen, zo .. ik bedoel .. ik vind het echt 

niet erg en ik ben blij dat ik het kan doen, maar soms denk ik wel 's van ja, ik heb gewoon zin 

om alleen maar even op de koffie te komen en even helemaal niks en dat is .. het is vaak, dan 

komen er toch allerlei dingen bij en dat zijn allemaal geen grote dingen die moeten gebeuren 

dan … maar ja .. je hebt altijd het gevoel van ja .. er is altijd wel iets wat moet gebeuren …” 

Enerzijds betreurt Janneke het dat de relatie met haar ouders niet meer onbezorgd is, dat ze 

op een bepaalde manier zich altijd enigszins zorgen maakt over haar ouders en dat er altijd wel iets 

gedaan moet worden. Ze zegt: “... het is niet alleen het fysiek daar zijn, maar .. ik denk wel veel aan 

ze .. dat ik er ook bezorgd om ben, dat er iets gebeurt met ze.” Anderzijds geeft Janneke aan dat ze 

veel minder dan voorheen over haar eigen tijd kan beschikken en dat valt haar soms zwaar. Tijdens 

het interview denkt ze hardop en zegt:  

“Misschien dat me dat, nu ik er zo over aan het praten ben, denk ik dat mij het meeste 

opbreekt .. als ik het gevoel heb dat ik constant aan het sjezen ben, van het een naar het 

ander, ik betrap me er heel vaak op, dat ik denk: ‘ oh ik moet even vlug dit doen, even vlug 

nog dat doen’, dat ik constant, gehaast ben, aan het jagen ben, dat is, dat is denk ik, nou ik 

dat zo zeg, … dat, dat met soms opbreekt, dat ik heel weinig rustpunten heb …” 

Janneke zorgt graag voor haar ouders en ontleent er veel voldoening aan, maar de belasting groeit 

en soms wordt het haar te veel, ze komt minder dan voorheen aan haar eigen leven toe.  

 In het vooraf gaande heb ik een beeld geschetst van de kernverhalen van Beppie, Jaap en 

Janneke over de zorg voor hun hoogbejaarde ouders. In het nu volgende kijk ik op meer thematische 

wijze naar de drie verhalen en breng ik ze met elkaar in verband. Ik onderscheid vijf thema’s: de zorg 

voor elkaar, de zorg met elkaar, onmacht, persoonlijke ontwikkeling en een bloem die zich sluit. 

De zorg voor elkaar  

Wat vertellen Beppie, Jaap en Janneke over hun motivatie om voor hun ouders te zorgen? 

Janneke zegt, zoals we hebben kunnen lezen in het kernverhaal dat het gewoon zo hoort om voor je 

ouders te zorgen als je ouders prima voor jou hebben gezorgd. Beppie zegt in het kernverhaal dat ze 

zich later geen verwijten wil maken, omdat ze haar ouders aan hun lot heeft overgelaten. Jaap ziet de 

zorg voor zijn ouders als een manier om bij niemand meer in het krijt te staan. Hij zegt: 

“Jouw ouders hebben jou groot gebracht, hebben jou ook een stuk bagage mee gegeven en je 

kunt nou wat terug doen. In die geest maakt het de cirkel ook rond, ze hebben gegeven en jij 

hebt toen genomen en nu geef jij en nemen zij, dus daarmee is .. kun je ook makkelijker, eh ... 

dan sta je ook niet in het krijt bij iemand. Ouders houden onvoorwaardelijk van hun kinderen, 

hè, over het algemeen ... nou kun je bewijzen dat kinderen ook onvoorwaardelijk van hun 

ouders houden. Dus in die geest vind ik het ook wel mooi, dat je .. nog wat terug kunt geven 

... dat die afhankelijkheidsrelatie is omgedraaid is misschien nog wel mooi daarin.” 
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Alle drie vinden ze het belangrijk dat de balans van zorgen voor elkaar in evenwicht komt.  

Over de veranderingen die in de zorgperiode in de relatie plaatsvinden, horen we 

verschillende verhalen. Beppie vertelt over het groeiende contact met haar moeder. Het contact met 

haar ouders liep meestal via haar vader, ze had nauwelijks een relatie met haar moeder Daar kwam 

verandering in toen Beppie voor haar ouders ging zorgen en elke vrijdag samen boodschappen ging 

doen met haar ouders. Beppie vertelt over haar moeder: “ … [dat]  vond ze geweldig en dat vertelde 

ze ook tegen Jan en alleman. Ja, dat was leuk daar was ook wel goed voor je eigen gevoel hoor”. 

Later in het interview zegt ze: ja, dus uiteindelijk in de laatste, laatste jaren heb ik toch eigenlijk een 

veel betere relatie met mijn moeder gekregen, .. ja .. Dat zei ze ook nog ...... ja, ...... ja .....”. Janneke 

heeft altijd een goede relatie met haar ouders gehad en zorgt voor haar ouders met ‘liefde en 

plezier’, maar de laatste tijd begint het haar soms wat zwaar te vallen. Ze zegt:  

“Nou weet je wat, wat ik moeilijk vind, als ik mezelf zo hoor praten tegen jou dan denk ik: ‘ zit 

niet zo te zeuren, waar heb je het over’, hè, dan voel ik me bijna schuldig als ik zeg dat ik het 

als een druk voel, dan denk ik:’ ja, dat is het niet, het zijn hartstikke fijne mensen, ze hebben 

altijd alles voor ons ook gedaan’.” 

Haar ambivalente gevoelens over de zorg voor haar ouders zijn hier hoorbaar. Janneke vindt het 

lastig te erkennen dat het plezier, dat ze altijd aan de relatie met haar ouders heeft ontleend, soms 

minder wordt.  

Voor Jaap is er sprake van verlies, hij zegt:  

“… nou de relatie met mijn ouders is gekanteld …het zijn je ouders nog, maar het is een echo 

van het verleden, …de tijd dat je bij je ouders kon aankloppen met je zielenroerselen en 

problemen is voorbij, … het echte contact is weg”. 

De relatie van Jaap met zijn ouders heeft in deze periode lastige momenten gekend.Hij zegt dat hij 

‘spijkerhard’ is geweest om ze tot keuzes te dwingen. Toen zijn ouders eigenlijk niet uit hun eigen 

huis weg wilden heeft hij gezegd: “jullie hebben niks te zeggen en als het je niet bevalt dan trekken 

wij onze handen er vanaf”. Jaap is hoorbaar emotioneel als hij vertelt hoe hij met zijn ouders afscheid 

heeft genomen van hun huis. Bij het laatste bezoek van zijn ouders aan het huis waar zij meer dan 

vijftig jaar hebben gewoond, was zijn moeder erg emotioneel en wilde in het huis blijven, Jaaps 

reactie was:  

“… nou dat is goed joh, ik zeg, dan kom ik je over twee maanden wel halen. Toen ... 

langzaamaan begon ze te beseffen ja, we kunnen hier ook niet meer naar terug. Je doet 

waarvan je denkt dat goed voor ze is ... maar je gunt jouw ouders niet dat ze in zo'n positie 

zitten. Je weet dat dit het beste voor ze is ... dat het alternatief nog veel slechter is. Maar je 

doet ze dat wel wat aan … en zij beseffen rationeel ook dat 't, 't beste is, dat zeggen ze ook, 

maar emotioneel .. hadden ze gewoon het liefste tussen zes planken [uit] de (naam straat) na 



 
 

42 

 

54 jaar weggedragen willen worden, hadden ze echt gewild en dat gaat dan niet en dan zit je 

op het laatste stukje …”.  

Ondanks het beperkte contact ziet Jaap ook dankbaarheid bij zijn ouders, hij vertelt:  

“wat er voor terugkomt zijn twee oude dankbare mensjes die je graag zien, …  als ze je ziet 

dan beginnen die oogjes te glimmen en ons pa die zit ook .. en ze zwaaien je altijd na .. en eh, 

het is wel te zien, het lijkt een beetje op .. zoals je kinderen achterlaat op een 

kinderdagverblijf .. dat gevoel heb je wel zo’n beetje …” 

Jaap ontleent plezier aan de dankbaarheid die zijn ouders tonen voor de hulp die ze van hem krijgen. 

Uit het verhaal van Janneke kunnen we opmaken dat het niet altijd makkelijk is om hulp te 

ontvangen. Ze vertelt hoe het voor haar ouders is om hulp te krijgen:  

 “Mijn moeder die kan zich makkelijker overgeven aan hulp, … mijn vader vindt het eigenlijk 

gewoon verschrikkelijk … Mijn moeder die, .. die vindt het niet zo erg, die is daar makkelijker 

in, die is realistisch. Die zegt: ‘nou, we zijn alleen maar oud, we kunnen niet meer, maar goed 

dat we het allemaal kunnen krijgen die hulp, anders was het toch veel erger geweest’. Mijn 

vader vindt het heel moeilijk, … die heeft zijn hele leven .. in dienst van anderen gestaan, altijd 

anderen helpen, niemand klopte tevergeefs op zijn deur, als er iets was dan hielp ie, ja …” 

Maar ondanks dat het feit de vader van Janneke liever anderen helpt dan zelf geholpen te worden, is 

hij opgewekt en vrolijk en er wordt veel gelachen door Janneke en haar ouders. “Ze zijn ook altijd 

heel gezellig”, zegt Janneke.  

Voor alle drie is het belangrijk dat het geven en nemen in de relatie met de ouders in 

evenwicht blijft. Soms verbetert de relatie en is ze beter dan ooit zoals bij Beppie en haar moeder, 

soms verslechtert ze en soms is er weinig relatie door het contact dat verdwijnt. Dankbaarheid, 

wanneer die wordt getoond, geeft voldoening. 

 

De zorg met elkaar  

Zorgen voor hun ouders doen mantelzorgers vaak niet alleen. In deze paragraaf kijk ik wat 

het betekent om samen met anderen te zorgen. Eerst laat ik zien hoe de samenwerking met broers 

en zussen verloopt en daarna ga ik in op die met de professionele hulpverlening. 

 

Broers en zussen  

In het kernverhaal van Beppie is duidelijk trots te horen over het feit dat ze het samen met 

haar zussen heeft volgehouden. Tijdens de zorg voor haar vader probeert ze de relatie van haar 

zussen met hun lastige vader goed te houden door de ruzietjes te sussen. Ze vertelt:  

“Ik voelde me verantwoordelijk dat het goed ging, dat de goede zorg geleverd werd, dat de 

goede vragen gesteld werden, maar ook, en dat heb ik nog wel een beetje dat, dat .. de sfeer 

goed bleef en dat de familie bij elkaar bleef .. enne ... en dat heb ik nog wel, we zijn nu met z'n 



 
 

43 

 

drieën over .. met m'n twee zussen, nu heb ik nog steeds zo van eh ... ja, ik moet wel de 

familie bij elkaar houden.” 

Ook in het verhaal van Jaap speelt de familieband een rol, hij vertelt:  

“De relatie met m’n broers en zus is er niet door verslechterd of zo. Het is af en toe eieren 

lopen, want de een vindt dat ie te veel doet en de ander vindt dat de ander weer te veel doet, 

dus dat geeft onderling nog wel eens wat spanningen, .... maar daar, daar heb ik ook wel een 

vrij grote rol in, .. het gaat om, om het niet uit elkaar te laten vallen. Dat is misschien nog wel 

zwaarder dan naar mijn ouders toe, echt, .. eh, koorddansen terwijl je zelf deelgenoot bent 

van het hele proces, .. ja, .... ja ... misschien is dat nog wel het zwaarste geweest.” 

Tussen de regels van Jaaps verhaal door lezen we dat er soms spanningen zijn. Onder de druk van de 

zorglast lopen de broers en zussen het risico dat hun onderlinge relatie verslechtert. 

 De verdeling van taken tussen broers en zussen is een thema dat door alle drie aan 

de orde wordt gesteld. In geen van de verhalen zijn de taken en verantwoordelijkheden gelijk 

verdeeld. De achtergrond van deze ongelijke verdeling wordt spontaan verteld. Jaap sluit zijn betoog 

in subsessie 1 van het interview af met de volgende opmerking:  

“We hebben de taken goed verdeeld in de familie, dus, ... ik ben de mantelzorger en 

aanspreekpunt naar het verzorgingshuis, mijn broer doet de financiën een ander doet de 

belastingen en wat dingen er om heen, dus met elkaar loopt het vrij redelijk.” 

Later in het interview geeft Jaap een andere kijk op de samenwerking met zijn broers en zus. Zijn zus 

die voorheen intensief voor haar ouders zorgde doet nu het minste. Hij zegt: “… dat houdt in dat de 

anderen wel eens klagen dat zij het minste doet. Dan probeer ik helder te maken, joh... de wereld is 

niet zwart wit, iedereen doet wat in zijn vermogen ligt en laten we daar nou vanuit gaan, waarderen 

dat iedereen wat doet. En als jullie willen dat een ander een stapje harder loopt dan loop ik wel een 

stapje harder, dat willen ze dan ook weer niet, met als gevolg dat het gewoon opgelost wordt.” 

Janneke heeft drie oudere broers, maar de zorg voor de ouders komt voornamelijk op haar 

neer. Janneke geeft tijdens het interview daarvoor enkele malen een verklaring. Haar ene broer 

woont te ver weg en de andere twee hebben een drukke baan en zorgen in hun eigen gezin.Zelf 

werkt ze parttime, haar broers werken fulltime. Janneke zal haar broers niet zo makkelijk vragen om 

iets voor haar ouders te doen, ze zegt: “ Dan denk ik ook wel van: ‘ik ga niet mijn broer elke keer 

bellen van wil je mee naar (naam stad) rijden’. Mijn broer moet dan speciaal vrij pakken, terwijl ik vrij 

ben, hè …” 

Ze denkt dat haar ouders graag door haar geholpen worden, ze zegt:  

“Ja, ik merk gewoon, eh, ja in een hele hoop dingen, ik ben het enige meisje thuis, dat ze ook 

.. 't liefste mij mee hebben als er iets is, zowel mijn vader als mijn moeder .. En niets ten 

nadele van mijn broers want daar zijn ze ook hartstikke gek op, eh, maar toch denk ik omdat 
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ik een meisje ben dat, enige dochter, dat die zorgrol… ja, ja dat denk ik wel dat, dat ook een 

verschil is, ja .. .”  

Ook de taken tussen Beppie en haar beide zussen zijn niet gelijk verdeeld, de jongste zus van 

Beppie heeft veel zorgen om haar gehandicapte dochter en uit Beppies verhaal kunnen we opmaken 

dat ze wordt ontzien. Bovendien konden beide zussen van Beppie moeilijk omgaan met hun lastige 

vader en was Beppie voor hem en voor de zorg het belangrijkste aanspreekpunt. Maar in het verhaal 

van Beppie voert de trots over het feit dat ze het samen hebben volgehouden de boventoon. De 

samenwerking lijkt niet altijd makkelijk te zijn, maar over die samenwerking spreken ze zich alle drie 

zich positief uit. 

 

Professionele hulpverlening 

In het kernverhaal van Jaap hebben we kunnen lezen dat hij erg kritisch is over de 

professionele zorg die zijn ouders ontvangen. Beppie heeft een heel ander verhaal, zij vertelt diverse 

malen over de goede samenwerking met de verschillend professionals. Over haar ervaring met de 

thuiszorg vertelt ze het volgende:  

“ En dan moet ik zeggen, nou hebben wij nog geluk gehad doordat ik de mensen van de 

thuiszorg kende .. en dan .. ja dan doen ze toch, ja dan is het allemaal net wat anders, net wat 

persoonlijker en dan drinken ze ook een kopje koffie mee en .. nou en daar genoot mijn 

moeder van, daar genoot ze gewoon van en als ze kon praten over oh, zijn dat de kinderen 

van Beppie, want overal foto's stonden er.” 

Ook over de samenwerking met de huisarts van haar ouders en de verzorgsters van het 

verzorgingshuis en het verpleeghuis spreekt Beppie zich positief uit. Ze vertelt over de gynaecoloog 

van haar moeder die veel begrip voor Beppie toont en haar belangstellend vraagt, hoe het met haar 

gaat en hoe het voor haar is om voor haar moeder te zorgen. De directeur van het verpleeghuis waar 

haar vader nog ongeveer een half jaar tot zijn overlijden verblijft, spreekt zijn waardering uit. Na het 

overlijden van haar vader krijgt Beppie een kaartje van de directeur, ze vertelt: 

“Ja ... en dat vond ik wel heel aardig van de directeur van het verpleeghuis, want ie, daar 

kregen we nog een aparte kaart van om ons te bedanken voor alles wat we voor hem gedaan 

hadden, dat kwamen ze toch nog maar weinig tegen dat we zo trouw op bezoek kwamen en 

dat ie toch ook zo nukkig kon doen, maar .. dat we toch altijd klaar stonden en ...” 

Het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Wanneer de vader van Beppie is opgenomen in het 

ziekenhuis en niet meer terug kan naar het verzorgingshuis waar hij op dat moment nog alleen 

woonde, waarschuwen de kinderen van Beppie haar. “Zorg ervoor dat als je hem naar een 

verpleeghuis wilt hebben dat ie vanuit het ziekenhuis gaat, want als ie terug gaat naar het 

verzorgingshuis, dan kun je het verpleeghuis vergeten”. Vervolgens vertelt Beppie:  
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“Dan krijg je maatschappelijk werk van het ziekenhuis, die dan een beroep op je gaan doen. 

‘Ja, maar u bent toch z'n dochter en wilt u nu echt dat ie hier in het ziekenhuis blijft, dan kunt 

u dan niet een hulplijntje opzetten dat er 's avonds van vijf tot dat ie naar bed gaat altijd 

iemand bij hem is en …’. Ik zeg: ‘ nou, ik weet niet wie er eerder gek wordt, ik heb veel voor 

mijn ouders over, maar ik weet niet wie er eerder gek wordt …’.” 

 “Ik zeg: ‘ daar begin ik gewoon niet aan’… dus dan maar in de ogen van het ziekenhuis, de 

dochter die niks voor haar vader over heeft.”  

De negatief geladen boodschap van het maatschappelijk werk legt Beppie naast zich neer.  

Aan het eind van het interview spreekt Beppie haar waardering uit voor de mensen die haar 

ouders verzorgd hebben, ze zegt:  

“… ik vind echt het beroep van verpleging in zo'n verpleeghuis dat vind ik echt 

ondergewaardeerd .. als ik toch zie wat die mensen gedaan hebben .. voor mijn ouders en hoe 

zorgzaam dat ze geweest zijn .. dan krijgen ze echt niet de credit die ze verdienen en dat vind 

ik triest, dat vind ik jammer het zijn echt heel belangrijke mensen in hun leven geweest”.  

Beppie betreurt het gebrek aan maatschappelijke waardering voor de professionele zorgverleners, ze 

benadrukt het belang van waardering en respect voor de mensen die vanuit hun beroep zorg 

verlenen. 

 In het verhaal van Janneke speelt de professionele zorg een kleine rol. Janneke verwijst er 

enkele malen kort naar. Ze vertelt: 

“Toen zijn ze naar een aanleunwoning gegaan en daar hebben ze gelukkig de zorg gekregen 

voor het huishouden en dus .. aan het huishouden hoef ik niet veel te doen voor mijn ouders, 

dat wordt allemaal gedaan, ze hebben huishoudelijke hulp.” 

Janneke is blij met de hulp die haar ouders krijgen, maar in haar verhaal speelt de professionele zorg 

geen rol van betekenis. 

 Samen met broers en zussen voor de eigen ouders zorgen geeft soms spanningen en de 

taken tussen broers en zussen zijn niet gelijk verdeeld, maar in alle drie de verhalen wordt er geen 

punt van gemaakt en wordt vooral de positieve kant van de samenwerking met de broers en zussen 

belicht. De relatie met de professionele zorg is zeer verschillend, Jaap is kritisch en benadrukt de 

fouten die er zijn gemaakt. Beppie vertelt vooral over de prettige samenwerking en de erkenning die 

ze als mantelzorger heeft gekregen. Janneke is blij met de hulp die haar ouders van de professionele 

zorg krijgen, maar in haar verhaal besteedt ze er weinig aandacht aan.  

 

Onmacht 

In de drie verhalen klinkt regelmatig onmacht door. Beppie, Jaap en Janneke zetten zich in 

om het leven van hun ouders te ondersteunen en beter te maken, maar lang niet altijd zijn ze in staat 

om te helpen en het lijden te verlichten. De vader van Beppie bleef lang ongelukkig en wat ze ook 
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deed, hij bleef opstandig. Na vier jaar is in het verhaal van Beppie haar emotie daarover nog steeds 

te horen. Jaap heeft zijn ouders gedwongen om hun huis op te geven, rationeel was dat het beste, 

maar het was niet wat hij zijn ouders gunde. Hij noemt het lijden van zijn ouders mensonterend. 

Janneke zegt dat wat ze ook doet, ze het nooit helemaal voor haar ouders kan oplossen.  

Zorgen voor de eigen ouders betekent ook tegen de eigen grenzen oplopen en de grip op het 

leven soms kwijt raken. Janneke vertelt erover in het kernverhaal. Voor Jaap en zijn broers en zus zijn 

de afgelopen jaren zeer intensief en onvoorspelbaar geweest. Jaap formuleert het als volgt:  

“Toen was er een probleempje, het probleempje werd opgelost, ... er was licht aan het eind 

van de tunnel, nou toen kwam er een nieuw probleem overheen”. Elke keer als we het gevoel 

hadden van nou … nu zijn we er bijna, nu komt er een stuk rust en een stuk basis … dan kwam 

er weer een .. eh .. een volgende orkaan overheen.”  

Hij zoekt naar een verklaring en zegt:  

 “Als je naar een soort eindpunt toewerkt .. met elkaar, van nu is het beheersbaar .. en dat 

blijkt maar .. etappe één, van vijftien etappes te zijn, dan ben je bij etappe twaalf wel 

uitgeput .. en dat eh .. dat, vooral emotioneel uitgeput merkte ik bij een aantal…” 

De onmacht klinkt in de verhalen door, onmacht om de ouders te helpen, onmacht om grip op de 

situatie te krijgen en onmacht over het gebrek aan controle op het eigen leven.  

 

Persoonlijke ontwikkeling 

De vraag is of mantelzorgers iets leren van de zorg voor hun ouders, of ze zichzelf 

ontwikkelen. Janneke beantwoordde deze vraag spontaan tijdens het interview:  

“ja ... en ik denk ook wel, ik ben daar wel iets in veranderd .. andere dingen, vroeger kon ik 

nooit ‘nee’ zeggen. Ik heb tegenwoordig wel geleerd en .. dat ik dan .. als ik iets vraag .. dat ik 

dan .. als ik enigszins twijfel, ‘ik kom er wel op terug, ik wil er even over nadenken’. Dat ik niet 

meer gelijk ‘ja’ zeg als mensen me iets vragen. Dat heb ik tijden wel gehad, dat ik nooit ‘nee’ 

kon zeggen .. en dat ik op een gegeven moment dacht: ‘ja, jee’, eh.., het gevoel hebben dat je 

geleefd wordt helemaal. Daar ben ik wel een beetje op de rem gaan staan .. en dat is 

hetzelfde dat ik thuis wel kan zeggen van ja … dat heb ik ook wel geleerd van ja … ‘dat kan 

niet nu, daar heb ik nu geen tijd voor’. Dat zou ik misschien twee jaar geleden niet gezegd 

hebben .. en dat heb ik inmiddels wel geleerd, dat ik zeg van:  ‘ja, dat komt me nu uit, dat 

gaat me echt niet lukken’. dan denk ik wel:  ‘ohh, zu .. zullen ze wel balen’, zegt mijn moeder 

of zo, dat zal ze wel erg vinden dat het niet gelijk meer kan, maar dat heb ik wel geleerd, dat 

moet ook wel denk ik ja …”.  

Janneke leert van de zorg voor haar ouders, dat ze ook voor zichzelf moet zorgen. Wanneer ik Jaap 

vraag of hij er iets van heeft geleerd zegt hij: “ … om nou te zeggen dat is nou een uitdagende job 
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waarmee ik, eh, waarmee ik het gevoel heb me persoon zeer sterk ontwikkeld heb …”. Met andere 

woorden, de vraag verbaast hem, volgens hem is, zorgen voor je ouders niet iets waar hij van leert. 

Misschien leer je er geen concrete vaardigheden van, de zorg voor de eigen ouders heeft wel 

een aantal inzichten opgeleverd. Jaap heeft het gevoel dat hij gegroeid is en “dat ik langzamerhand 

volwassen aan het worden ben”. Over zijn ouders zegt hij:  

 “… ik leer ook anders naar mijn omgeving kijken, door de  .. doordat ik gedwongen wordt 

door ... hun ogen naar de wereld te kijken, dat geeft ook wel een zelfreflectie van ja .. de hele 

wereld kan in brand staan .. maar, waar draait het nou eigenlijk om .. dus in die geest kan, 

kan ik wel wat ... dingen in perspectief zien.” 

Ook Beppie vertelt over de inzichten die deze periode haar hebben gegeven:  

“Ik denk wel dat ik geleerd heb van .. dat is ook belangrijk en of dat nou familie is of niet, 

maar .. je moet tijd hebben voor die oudjes, voor die oudere mensen, en .. dan moeten ze 

maar tien keer hetzelfde, mijn vader vertelde honderd keer hetzelfde, nou ja, luister er maar 

naar en heb maar geduld, .. geduld hebben met oudere mensen, ja .. ja .. en ze behandelen 

gewoon als normale, als volwassen mensen en niet als kleine kinderen.” 

Ze denkt na over de relatie die ze met haar ouders had zegt het volgende:  

“… maar als de relatie wat, wat meer open is dan, ja dan denk ik dat een aantal zaken toch 

anders gelopen waren .. dus ik hoop in ieder geval dat ik eh ... met mijn eigen kinderen de 

relatie zo heb dat ik .. durf te zeggen dat als het niet goed gaat of als d'r, of als d'r iets is enne 

.. dat ik maar niet zo afwachtend blijf zitten, ik moet het allemaal zelf oplossen .. of ... enne .. 

dat vind ik wel een heel belangrijk punt wat ik geleerd heb .. zo van .. ja .. eh, jij bent er wel 

voor jouw kinderen, maar jouw kinderen kunnen jou ook helpen, je hoeft het niet alleen te 

doen en je hoeft het niet te .. ondergaan zeg maar. Dus dat vind ik wel een heel belangrijke 

eyeopener, waar ik me in ieder geval bewust van ben geworden.” 

De zorg voor de ouders levert een nieuwe kijk op zichzelf, de relatie met de ouders en het ouder 

worden op. 

Tijdens het interview en als gevolg van het interview ontstaan enkele inzichten. Jaap 

reflecteert op een gegeven moment over het interview zelf en de waarde die dit interview voor hem 

heeft. Hierboven hebben we al kunnen lezen over de moeite die het bij elkaar houden van zijn broers 

en zus hem heeft gekost. Hij raakt geëmotioneerd en zegt ‘goh, leuk interview hè’. Als interviewer 

voel ik me enigszins bezwaard, ik ben niet voorbereid op de emoties die mijn vraag oproept en het is 

niet mijn bedoeling om Jaap verdrietig te maken, ik zeg: ‘sorry, excuus’. We lachen beiden en Jaap 

zegt dan: “nee, maar voor mij is het ook wel goed dat dit naar boven komt merk ik, dat heb ik me niet 

zo beseft”. Een vergelijkbare opmerking maakt hij over de rol die hij naar zijn broers en zus heeft 

gespeeld zegt hij: “… ja, daar heb ik een heel belangrijke rol in gespeeld ... dat besef ik eigenlijk nu 

pas.”  
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Janneke probeert meer te begrijpen over zichzelf en de zorg voor haar ouders door bij 

anderen te rade te gaan. Ze deelt haar ervaringen met haar vriendin en vertelt:  

“Mijn vriendin heeft één broer, dus bijna altijd komt het op haar neer en ik heb ergens ook 

wel altijd het gevoel dat het op mij neer komt en dat is misschien, misschien dat het ook wel 

aan mij zelf ligt hoor, dat zeg ik ook wel eens tegen mijn vriendin dat het aan haar ligt, dat ze 

het ook moeilijk kan delegeren. Wij lijken ook wel veel op elkaar hoor, enne .. ja dat je altijd 

maar denkt van 'ik kan het beter zelf doen' of eh …” 

Tijdens het interview vraagt Janneke aan mij: “.. hoe anderen dat ervaren, maar herken je dan ook 

dingen als ik dat zo vertel, van die zorg en dat het altijd wel een beetje die druk van eh …”. Janneke 

zoekt naar herkenning, net zoals ze dat in de gesprekken met haar vriendin doet, probeert ze ook in 

het interview meer te begrijpen van zichzelf en van de zorg voor haar ouders. Door mijn eigen 

ervaringen met haar te delen, verdiepen we beiden onze kijk op de zorg voor onze ouders.  

We zien in het interview de respondenten zoeken naar begrip, begrip over de zorg voor hun 

ouders, de relatie met hun broers en zussen en over zichzelf. Het interview zelf lijkt bij te dragen aan 

het begrip van mantelzorg, van de ouders en van het hoogbejaard en hulpbehoevend zijn. Door de 

zorg verandert het beeld van hoe het is om ouder te worden, of oud te zijn. Ze krijgen meer inzicht in 

zichzelf en het belang van de relatie met hun broers en zussen. Janneke ontwikkelt zich, ze leert 

beter voor zichzelf te zorgen. Jaap zegt dat hij er niets van leert. Wel heeft de zorg voor de eigen 

ouders inzichten opgeleverd. En ook tijdens het interview komen de respondent tot nieuwe inzichten 

over zichzelf en de zorg voor de ouders. 

 

Een bloem die zich sluit 

 Ik sluit dit hoofdstuk, waarin ik de verhalen van Beppie, Jaap en Janneke over de zorg voor 

hun ouders heb weergegeven, af met een citaat van Beppie en een citaat van Jaap waarin beiden iets 

onder woorden proberen te brengen dat de dagelijkse zorg om en voor hun ouders overstijgt.  

De laatste maanden van zijn leven brengt de vader van Beppie in een verpleeghuis door en 

daar komt hij weer tot zichzelf. Beppie vertelt: 

“Dat was echt een gouden greep. Dat verpleeghuis stond in de wijk waar ons pa geboren was, 

dus hij herkende alles als hij uit zijn kamer, z'n kamerraam keek, hij kwam helemaal tot rust. En het 

was gewoon weer de oude vader die eigenlijk niet meer in een verpleegafdeling, gesloten 

verpleegafdeling thuis hoorde. Dan gingen wij wandelen …. hij moest naar buiten en bleef hij staan 

voor (naam straat) nummer 11, ‘hier ben ik geboren’, ‘ hier heb ik gewoond’ en ‘daar was de kerk 

waar mijn opa koster was geweest’. Nou .. alles herkende ie, alles wist ie en het was gewoon weer 

een aardige man.” 

“Hij is in dit verpleeghuis is hij gestorven enne, ... ja, eigenlijk was voor hem de cirkel rond 

toen  ... want hij was op zijn geboorteplek terug toen en daar is hij gestorven”. 
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 Over de laatste levensfase van zijn ouders zegt Jaap het volgende:  

“.. volgens mij hoort het bij het leven .... Het is net een bloem, je begint met een knopje en die 

gaat open, dan bloeit ie en het is heel mooi dat zowel lichamelijk als geestelijk begint het zich 

gewoon te sluiten ...” 

Soms lijkt er iets meer te zijn, iets dat het gewone en alledaagse overstijgt, iets dat zich maar moeilijk 

laat verwoorden. 

 

Tot zover de verhalen van Beppie, Jaap en Janneke over de zorg voor hun ouders. Wat rest is 

de conclusie, op basis van deze drie verhalen ga ik proberen een antwoord te formuleren op de 

onderzoeksvraag: ontlenen kinderen zin aan de zorg voor hun eigen hoogbejaarde ouders? 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

 Conclusie 

In deze scriptie ben ik op zoek gegaan naar de zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde 

ouders. De vraag die ik wil beantwoorden is of de zorg voor de ouders slechts een moeizaam en 

belastend gebeuren is of ontlenen mensen er meer aan en is er sprake van voldoening en zingeving? 

De moeite, het lijden en de last van de zorg zijn duidelijk aanwezig in de verhalen van Beppie, Jaap en 

Janneke. Maar tegelijkertijd kunnen we het positieve uit hun verhalen herleiden. Allereerst wil ik 

kijken of we dat positieve uit het narratief kunnen aflezen om daarna aan de hand van de zeven 

zingevingsaspecten van Derkx te kijken of we ons inzicht in zingeving kunnen verdiepen. 

 

Zingeving in het narratief 

In twee van de drie interviews is sprake van een verhaal, een narratief. Zowel in het verhaal 

van Beppie als van Jaap zien we een gestructureerde opbouw, met een plot, trouble en een 

duidelijke boodschap. Beppie vertelt chronologisch gestructureerd over de problemen met haar 

vader, hij was lastig, veeleisend en ontevreden. Maar ze heeft het samen met haar zussen 

volgehouden en daar is ze trots op. Jaap vertelt gedreven over de gezondheidsproblemen van zijn 

ouders en de vele fouten die de professionele zorg heeft gemaakt. Als Jaap er niet geweest was, 

zouden zijn ouders zijn vermalen in het systeem. De trots van Beppie en de succesvolle strijd van 

Jaap zijn het positieve dat we kunnen beluisteren in deze twee verhalen. In twee van de drie 

interviews wordt een verhaal verteld en uit beide verhalen kunnen we de waarde van de zorg 

aflezen. In het derde interview is geen sprake van een gestructureerd verhaal waaruit we de zin 

kunnen herleiden. Dat betekent echter niet dat de zin in dit interview ontbreekt. Voor Janneke is de 

zorg het vanzelfsprekende gevolg van haar liefde voor haar ouders. In die betekenis is de zorg van 

Janneke voor haar ouders zingevend, ook al kunnen we dat niet uit het narratief herleiden. Trots, 

strijd en liefde zijn de zingevers in de verhalen van Beppie, Jaap en Janneke over de zorg voor hun 

ouders. 

 

De zeven aspecten van zingeving in de zorg voor de ouders 

In hoofdstuk 1 heb ik de zeven aspecten van zingeving van Peter Derkx gepresenteerd en 

deze vertaald naar de zorg voor de eigen hoogbejaarde ouders. Per aspect zal ik nu kijken of we in de 

verhalen van Beppie, Jaap en Janneke verwijzingen naar deze zeven aspecten kunnen vinden en of de 

zeven aspecten van Derkx ons inzicht in de zingeving van mantelzorgers kunnen geen. 

 

Verbondenheid  

 Zorgen voor de eigen ouders betekent verbonden zijn met die ouders. De relatie kan 

verbeteren, zoals Beppie in de laatste levensfase van haar moeder een goed contact met haar kreeg. 
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Het contact kan ook minder worden, zoals Jaap ons vertelt of zelfs verslechteren zoals de relatie van 

Beppie met haar vader. We zien dat er voldoening en plezier aan de dankbaarheid van de ouders 

wordt ontleend. Het kost soms moeite om de familieband met broers en zussen goed te houden. 

Maar het geeft voldoening als het lukt om gezamenlijk voor de ouders te zorgen. Samenwerking met 

de professionele zorg is in het geval van Jaap zeer frustrerend en Beppie daarentegen ontleent er 

voldoening aan. Het zingevingsaspect verbondenheid laat in de drie verhalen over mantelzorg twee 

kanten zien. De verbondenheid neemt toe en de respondenten ontlenen daar voldoening aan. De 

verbondenheid wordt minder en de respondenten betreuren dat. 

Morele rechtvaardigheid 

Deze drie respondenten geven gehoor aan het appèl dat hun hoogbejaarde ouders op hun 

doen, ze voelen zich verantwoordelijk. Ze zorgen voor hun ouders omdat zij voor hen hebben 

gezorgd, deze wederkerigheid geeft voldoening. Beppie wil zichzelf niets te verwijten hebben, het 

zou niet juist zijn als ze haar ouders niet terzijde zou staan,. De ongelijke taakverdeling tussen broers 

en zussen wordt in de verhalen gerechtvaardigd. Als zingevingsaspect is morele rechtvaardigheid 

positief aanwezig in de verhalen. Morele rechtvaardigheid is een bron van zingeving in de verhalen 

van de respondenten. Ze moeten er moeite voor doen om deze niet verloren te laten gaan. 

 

Competentie 

Deze drie respondenten geven gehoor aan het appèl dat de hulpbehoevendheid van hun 

ouders op ze doet en ze gaan tot concrete acties over. Ze zijn trots dat ze iets voor hun ouders 

hebben kunnen doen en adequaat hebben gehandeld. Dat het lijden van de ouders niet altijd 

weggenomen kan worden geeft een gevoel van onmacht. Alle drie raken ze in de zorg voor hun 

ouders de grip en controle soms kwijt. Janneke ontleent voldoening aan haar persoonlijke 

ontwikkeling, Jaap daarentegen zegt dat hij er niets van leert. Zorgen voor de eigen ouders kan 

bijdragen aan de ervaring van competent zijn en jezelf ontwikkelen. Het lijden van de ouders en dit 

niet kunnen verhelpen, het kwijt raken van grip op de zorgsituatie en het verlies van controle op het 

eigen leven hebben een negatief effect op competentie als aspect van zingeving. 

 

Eigenwaarde 

Uit de trots die de respondenten ervaren kunnen we eigenwaarde aflezen. De dankbaarheid 

die de ouders tonen draagt bij aan de verbondenheid met elkaar, het gevoel van zelfrespect wordt 

tegelijkertijd vergroot. De moeite om zorg te ontvangen of ondankbaarheid van de ouders, leveren 

geen bijdrage of hebben een negatief effect op de eigenwaarde van de respondenten. Eén van de 

respondenten ontvangt erkenning van en geeft erkenning aan de professionele hulpverlening, dit 

draagt bij aan haar gevoel van eigenwaarde. De respondenten ontlenen eigenwaarde, respect en 
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erkenning aan de zorg voor hun ouders. Dit zingevingsaspect komt tegelijkertijd regelmatig onder 

druk te staan en wordt opnieuw veroverd. 

 

Begrijpelijkheid 

De twee verhalen van Beppie en Jaap helpen hen om samenhang in de ervaringen rondom de 

zorg voor hun ouders aan te brengen. De respondenten hebben nagedacht en gereflecteerd over de 

zorg, de relatie met de eigen ouders en de rol van mantelzorger. Zo zijn inzichten ontstaan in zichzelf, 

hun ouders en het ouder worden. Het leven wordt daardoor beter begrepen. We zien dat het 

zingevingsaspect begrijpelijkheid de respondenten voldoening geeft.  

 

Doelgerichtheid  

De drie respondenten gaan alle drie doelgericht aan de slag en ontlenen voldoening aan de 

concrete acties die ze ondernemen (zie ook competentie). Het doelgerichte handelen, maakt de zorg 

voor de ouders ook moeilijk, doelen worden niet gerealiseerd, de respondenten ervaren onmacht en 

er ontstaat frustratie. We zien dat in de zorg voor de eigen ouders doelgerichtheid soms een bijdrage 

levert aan de positieve ervaring van zorgen voor de eigen ouders, maar regelmatig komt dit 

zingevingsaspect sterk onder druk te staan.  

 

Transcendentie 

Zonder dat het met zoveel woorden wordt gezegd lijken alle drie de respondenten het 

eigenbelang soms te overstijgen in de verbondenheid met de ouders. Transcendentie als zingever is 

misschien impliciet aanwezig in de verhalen, maar wordt als zodanig niet expliciet verwoord. 

 

Samenvatting 

Lezen we de drie verhalen over de zorg voor de eigen ouders aandachtig met behulp van het 

kijkraam met de zeven aspecten van zingeving dat Peter Derkx ons biedt, dan zien we in lijn met 

andere onderzoekers dat verbondenheid en plichtsgevoel (morele rechtvaardigheid) in de verhalen 

herkenbaar aanwezig zijn. Het model met zeven aspecten van zingeving helpt ons om verder te 

kijken en met meer diepgang te analyseren. We zien dan dat ook competentie, eigenwaarde en 

begrijpelijkheid een bijdrage leveren aan de ervaring van zin in de mantelzorg. Doelgerichtheid als 

zingevingsaspect heeft vooral een negatief effect op de zingeving. Transcendentie hebben we 

nauwelijks kunnen waarnemen. In deze drie verhalen zien we dat 6 van de 7 aspecten van Derkx ons 

inzicht in de zin van zorgen voor de eigen ouders vergroot. We zien dat zorgen voor de eigen ouders 

op meerdere manieren zin kan geven. Tegelijkertijd zien we dat zin op verschillende manieren 

verloren gaat.  
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Discussie  

Zoals elk onderzoek levert ook dit onderzoek enkele antwoorden en vele vragen op. In het nu 

volgende licht ik er drie vragen uit en ga daar kort op in. Dit zijn vragen naar de relatie tussen 

narrativiteit en zingeving, de bedreiging van zingeving en de invloed van denken over mantelzorg op 

zingeving.  

 

Narrativiteit en zingeving 

Een van de deelvragen van dit onderzoek was of we zin uit het narratief kunnen aflezen. We 

zien inderdaad twee verhalen die zingeving in zich dragen. In het derde interview wordt geen verhaal 

over mantelzorg verteld. De vraag is:hoe komt dit? Een mogelijk antwoord zou kunnen zijn dat in de 

situatie van Janneke geen sprake is van trouble. Haar ouders worden weliswaar ouder en hebben 

steeds meer zorg nodig, maar Janneke doet wat ze in het gezin van Janneke gewoon zijn om te doen, 

intensief met elkaar omgaan, naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Er is tot op heden nog niet 

veel veranderd. Dat geldt niet voor Beppie en Jaap, zij hebben de afgelopen jaren het nodige 

meegemaakt en hebben daar hun verhaal van gemaakt. Dat verhaal heeft ze geholpen om de situatie 

te begrijpen en er zin aan te geven. Janneke heeft tot op heden een dergelijk verhaal niet nodig 

gehad. Het wordt pas spannend als het haar echt te veel zou worden, als ze niet meer de zorg kan 

geven die haar ouders nodig hebben. Wat gaat ze dan doen, hoe lost ze dat op, hoe zorgt ze ervoor 

dat in deze afwijkende situatie de zin niet verloren gaat? We kunnen ons afvragen of een verhaal 

over de zorg helpt om het onder moeilijke omstandigheden vol te houden. De vraag is of de aard van 

het verhaal daarbij verschil maakt. Zouden mensen die in moeilijke omstandigheden, zoals het 

zorgen voor de eigen hoogbejaarde en hulpbehoevende ouders, in staat zijn om een verhaal te 

maken over het negatieve én het positieve, beter voor hun ouders kunnen zorgen? Helpt een goed 

verhaal met aandacht voor de verschillende aspecten van zingeving? Zouden ze de zorg beter en 

langer kunnen volhouden? 12 De verhalen van Beppie en Jaap geven ons inzicht in hoe zij het onder 

moeilijke omstandigheden hebben weten vol te houden.  

 

De bedreiging van zin 

In de drie verhalen van Beppie, Jaap en Janneke over de zorg voor hun hoogbejaarde ouders 

zien we dat ze op verschillende manieren zin ontlenen aan die zorg en dat de zin regelmatig onder 

druk komt te staan. Kijken we bijvoorbeeld naar verbondenheid en relatie als aspect van zingeving 

dan zien we in het verhaal van Beppie dat in de zorgperiode de relatie met haar moeder, die er 

eigenlijk nooit geweest is, nu tot ontwikkeling komt. Bij Jaap zien we daarentegen dat het contact 

                                                           
12

 Een aanwijzing hiervoor vinden we in de oratie van Joachim Duyndam waarin hij verwijst naar het verhaal 
van Natascha Kampusch, die op tienjarige leeftijd werd ontvoerd en ruim acht jaar gevangen werd gehouden. 
Duyndam vermoedt dat haar fantasie en verhalen haar hebben geholpen om te overleven. 
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met zijn ouders oppervlakkiger wordt. Voor Janneke komt de relatie met haar ouders onder druk te 

staan, het onbezorgde gaat ervan af. De relatie van Beppie met haar vader, die altijd goed was, wordt 

in de zorgperiode zeer moeizaam. Het lijkt erop dat verschillende omstandigheden, zoals de 

lichamelijke conditie van de ouders of de mate waarin zij dankbaar zijn, mede bepalen of er zin 

ontleend kan worden aan de zorg voor de eigen ouders. 

 Niet alleen de omstandigheden kunnen een rol spelen,soms lijkt het erop dat er bewuste 

keuzes gemaakt worden en mantelzorgers actief op zoek gaan naar andere manieren van zingeving 

als een bepaald aspect van zin verloren dreigt te gaan of dat ze factoren die de zin zouden kunnen 

bedreigen bewust naast zich neerleggen. Ik geef enkele voorbeelden uit de verhalen van Beppie, Jaap 

en Janneke waaruit ik opmaak dat zin geven een actief proces is waarbij mantelzorgers bewust op 

zoek gaan naar nieuwe aspecten van zingeving wanneer in een bepaald aspect de zin verloren gaat. 

Beppies vader heeft het erg moeilijk, is ontevreden, maakt het zijn omgeving lastig en is niet 

dankbaar. Ondanks haar enorme inzet krijgt Beppie geen erkenning en waardering van hem. Uit haar 

verhaal kunnen we opmaken dat Beppie de zin van de zorg voor haar vader niet ontleent aan de 

relatie met haar vader en zijn dankbaarheid, maar aan het feit dat ze deze lastige klus volbracht 

heeft, ze is trots dat ze het samen met haar zussen heeft volgehouden. Een tweede voorbeeld gaat 

over Beppies relatie met de professionele zorg. Beppie is blij met de waardering die ze van de 

verschillende vertegenwoordigers van de professionele zorg krijgt. Wanneer een maatschappelijk 

werkster haar kritisch bejegent legt ze de opmerking naast zich neer: “… dus dan maar in de ogen van 

het ziekenhuis, de dochter die niks voor haar vader over heeft.” Een negatieve opmerking die de zin in 

de zorg voor haar ouders zou kunnen wegnemen, wordt actief genegeerd. In haar verhaal legt ze het 

accent op de goede samenwerking en de waardering die ze van de professionele zorg heeft 

ontvangen. Het derde voorbeeld ontleen ik aan de houding van zowel Beppie, als van Jaap en 

Janneke ten opzichte van de taakverdeling tussen broers en zussen. Deze taakverdeling is niet gelijk 

en dit zou een probleem kunnen opleveren met betrekking tot morele rechtvaardigheid.In deze 

verhalen is dat niet aan de orde, alle drie rechtvaardigen ze de verschillen en laten zich het gevoel 

van morele rechtvaardigheid en de zin van het gezamenlijk voor de ouders zorgen niet ontnemen.  

 Zingeving is deels een proces waar we ons niet van bewust zijn. Deels echter is zingeving een 

actief proces, deze mantelzorgers laten zich de zin niet zomaar ontnemen, ze zoeken naar nieuwe 

zin. Wanneer zin, ontleent aan het ene aspect, verloren gaat, zoeken ze naar zin in een ander 

zingevingsgebied. Zin is dynamisch en flexibiliteit in zingeving lijkt een voorwaarde voor het behoud 

van zin. Deze drie mantelzorgers, die het regelmatig moeilijk hebben gehad in de zorg voor de eigen 

hoogbejaarde ouders, ontlenen zin aan de zorg en behouden die zin door flexibel met zingeving om 

te gaan. 
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Denken over mantelzorg in relatie tot professionele zorg  

Mantelzorgers maken keuzes en zijn flexibel in de betekenis en zin die ze aan de zorg voor 

hun ouders geven. Achter elk verhaal gaat een individuele en unieke manier van denken schuil. Die 

individuele manier van denken, het persoonlijke denkkader, lijkt mede bepalend te zijn voor de zin 

die wordt ontleend. Een van de meest opvallende verschillen in de verhalen van Beppie, Jaap en 

Janneke gaat over hun houding ten opzichte van en de manier van denken over de professionele 

zorg. Dit onderwerp zal ik iets meer uitdiepen om zicht te krijgen op het effect van de manier van 

denken op het ontlenen van zin aan de zorg voor de eigen ouders.  

Centraal in het verhaal van Jaap staat zijn verontwaardiging over de fouten die de 

professionele zorg maakt. Voor Jaap ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor zijn ouders in de 

eerste plaats bij de deskundigen. Die deskundigen maken fouten en nemen hun 

verantwoordelijkheid niet. Hij zou zelf geen rol moeten spelen in de zorg voor zijn ouders en hij 

verwijt de professionele zorg dat hij, zonder enige ‘medische achtergrond’, de communicatie tussen 

de verschillende ‘instanties’ moet verzorgen. Voor Jaap botst dat met zijn rechtvaardigheidsgevoel, 

zijn ouders lijden en krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben. Vanuit dit perspectief wordt de zin 

van zorgen voor zijn ouders hem ontnomen. Jaap besluit om voor de belangen van zijn ouders op te 

komen, zo kan hij iets voor zijn ouders betekenen. Janneke daarentegen denkt heel anders. De zorg 

voor haar ouders is in de eerste plaats haar verantwoordelijkheid. Ze is blij met de hulp van de 

professionele zorg en ziet dat als een aanvulling op haar taken en verantwoordelijkheden. De 

professionele zorg neemt haar werk uit handen en daar is ze dankbaar voor. Janneke ziet de zorg 

voor haar ouders als vanzelfsprekend, in die vanzelfsprekendheid zit impliciet de zin van de zorg voor 

haar ouders verborgen. De professionele zorg speelt geen rol van betekenis in haar verhaal. Beppie 

ziet zowel voor zichzelf als voor de professionele zorg een taak en verantwoordelijkheid, de zorg voor 

haar ouders is een gezamenlijke opgave. Zij zet haar schouders er onder en klaart de klus. Net als 

Janneke heeft Beppie zin ontleend aan de verantwoordelijkheid die zij op zich heeft genomen. Maar 

anders dan Janneke legt Beppie de nadruk op de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ze onderhoudt 

het contact met de zorg, delegeert en coördineert en doet zelf wat ze kan in de concrete zorg voor 

haar ouders. Ze heeft waardering voor de inzet van de zorg en krijgt waardering van verschillende 

zorgverleners. De waardering en erkenning die zij van de zorg ontvangt en die ze voor de zorg heeft 

zijn voor haar zeer waardevol. De houding van Beppie ten opzichte van de zorg, de manier waarop zij 

over de samenwerking met de zorg denkt, geeft vanuit verschillende perspectieven zin.  

 In de drie verhalen van Jaap, Janneke en Beppie kunnen we drie verschillende manieren van 

denken onderscheiden. Jaap legt de verantwoordelijk voor de zorg van zijn ouders bij de 

professionele zorg, hij ontleent zelf geen zin aan de concrete zorgtaken die hij vervult. Wel ontleent 

hij zin aan de behartiging van de belangen van zijn ouders. Janneke voelt zich verantwoordelijk voor 
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de zorg voor haar ouders en ontleent zin aan de vele dingen die zij voor haar ouders doet. Beppie ziet 

de zorg voor haar ouders als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ontleent zin aan de concrete 

taken die zij vervult. Daarnaast ontleent zij zin aan de prettige samenwerking en aan de erkenning 

die zij van de professionele zorg krijgt. De manier waarop Beppie zin geeft lijkt ruimer te zijn, ze 

ontleent zin aan wat ze zelf doet en aan de samenwerking met een grote groep professionals. Haar 

manier van zin geven lijkt ook de minst kwetsbare, ze is niet volledig afhankelijk van wel of niet goed 

functionerende professionals zoals Jaap dat in meer of mindere mate wel is. Meer dan Janneke zorgt 

ze samen met anderen voor haar ouders en ontleent daar voldoening aan. 

  De manier waarop Beppie, Jaap en Janneke over zorg denken is geen puur individuele 

aangelegenheid, maar is mede tot stand gekomen in de maatschappelijke context. Tonkens (2008) 

analyseert in haar oratie De bal bij de burger de houding van de burger ten opzichte van de overheid. 

In de naoorlogse welzijnsstaat kwam de verantwoordelijkheid voor het welzijn van alle burgers bij de 

overheid te liggen. “In die tijd werd de verzorgingsstaat opgebouwd onder regie van de overheid en 

uitgevoerd door professionele deskundigen.” (p. 7). In de jaren zeventig gingen burgers deze zorg 

steeds meer als een recht zien. Hier zien we het denken van Jaap resoneren, hij lijkt een typische 

representant van deze manier van denken. De verantwoordelijk voor de zorg ligt bij de deskundigen, 

zijn ouders hebben recht op goede zorg en hij komt op voor de belangen van zijn ouders. Deze 

manier van denken kunnen we ook aflezen uit zijn rol als vakbondsbestuurder, waarbij hij de 

belangen van de werknemer behartigt. Het denken van Janneke over de zorg voor haar ouders lijkt te 

stammen uit de periode voor de opkomst van de verzorgingsstaat. Hier zien we de traditionele 

opvatting waarin kleine gemeenschappen en families in de eerste plaats voor elkaar zorgen. In het 

denken van Beppie zien we beide opvattingen terug. Beppie is zich bewust van de kwaliteiten van de 

deskundigen en doet daar op een nadrukkelijke manier een beroep op. Daarnaast gaat ze haar eigen 

verantwoordelijkheid niet uit de weg en ziet voor zichzelf een taak in de zorg voor haar ouders. 

Tonkens zet zich sterk af tegen een overheid die alle verantwoordelijkheid bij de burger wil leggen, 

maar onderkent dat de overheid niet zonder die burger kan. Beppie lijkt met haar kijk en aanpak 

beide denkwijzen te integreren. Zowel zijzelf als de overheid heeft verantwoordelijkheid en kunnen 

gezamenlijk goede zorg leveren. 

 De verschillende manieren van denken over eigen verantwoordelijkheid en de 

verantwoordelijkheid van de professionele zorg en de overheid lijken invloed te hebben op de zin die 

wel of niet ontleend kan worden aan de zorg voor de eigen hoogbejaarde ouders. Om verder te 

kunnen onderzoeken hoe het komt dat sommige mensen zin ontlenen aan de zorg voor hun ouders 

en bij andere mensen zin verloren gaat in de zorg voor hun ouders, is het mijns inziens interessant 

om te kijken naar de achterliggende denkkaders die mensen hebben over mantelzorg. 
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Aanbevelingen 

Uit mijn onderzoek concludeer ik dat er vanuit verschillende bronnen zin ontleend kan 

worden aan de zorg voor de eigen hoogbejaarde ouders. Niet alleen verbondenheid en morele 

rechtvaardigheid, maar ook eigenwaarde, competentie en begrijpelijkheid zijn bronnen van zin en 

kunnen de zin, die ontleend wordt aan de zorg voor de ouders verrijken. We hebben gezien dat zin 

niet alleen wordt gevonden, maar ook onder druk staat en verloren kan gaan. Mantelzorg kan zwaar 

zijn, het lijden van de ouders soms groot. De taken en verantwoordelijkheden kunnen de 

mantelzorger soms boven het hoofd groeien en ze kunnen de grip op het leven kwijt raken. 

Flexibiliteit kan helpen om nieuwe zin te ontlenen wanneer zin verloren gaat. Het eigen denken over 

zorg en verantwoordelijkheid kan mede van invloed zijn op de zin die aan zorg wordt ontleend. 

Flexibiliteit met betrekking tot zingevingsaspecten en manier van denken over zin geven, zou 

mantelzorgers kunnen helpen om naast de zwaarte en belasting ook voldoening te blijven beleven 

aan de zorg voor de eigen hoogbejaarde ouders. Ter afsluiting van dit onderzoek doe ik nog enkele 

theoretische aanbevelingen voor verder onderzoek en enkele aanbevelingen voor de praktijk van de 

mantelzorg. 

 

Theoretische aanbevelingen 

Dit onderzoek, aan de hand van drie interviews, is slechts een eerste kleine stap om iets te 

ontdekken van de rijkdom aan zingeving in de zorg voor de eigen ouders. Meer interviews, verhalen, 

ervaringsliteratuur en kleine dagelijkse gesprekken kunnen ieder op hun eigen wijze onze kennis over 

de zingeving van mantelzorg vergroten. In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de zeven 

aspecten zoals Peter Derkx deze heeft benoemd. Ondanks de breedte van en de overlap in deze 

opsomming is het de vraag of we geen aspecten, zoals bijvoorbeeld presentie over het hoofd hebben 

gezien en of andere overzichten of indelingen van zingevingsaspecten ons inzicht verder kunnen 

verdiepen. Meer onderzoek kan ons beter inzicht geven in: 

 de manier waarop en de omstandigheden waaronder de verschillende aspecten van 

zingeving zich kunnen manifesteren of verloren kunnen gaan;  

 de onderlinge dynamiek van de verschillende aspecten van zingeving, de manier waarop ze 

elkaar kunnen vervangen, versterken of verzwakken; 

 de rol van transcendentie en presentie in de zorg voor de eigen ouders;  

 mogelijk andere zingevingsaspecten de van invloed zijn op de zin van zorgen voor de eigen 

hoogbejaarde ouders; 

 de zingeving van mensen die geen gehoor geven aan het appèl van hun hulpbehoevende 

hoogbejaarde ouders; 

 de relatie tussen zingeving en de kwaliteit van de mantelzorg; 
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 wat het effect is van tijd op de ervaring van zin13.  

Meer onderzoek kan ons ook antwoord geven op de vraag of: 

 verhalen en persoonlijke denkkaders met betrekking tot mantelzorg helpend of 

belemmerend zijn om zin aan de zorg te ontlenen. 

 

Praktische aanbevelingen 

Meer onderzoek is gewenst om deze eerste bevindingen verder te onderbouwen en te 

verdiepen, voor een generalisering van de onderzoeksresultaten is het nog veel te vroeg. Toch wil ik 

een voorzichtige poging doen om enkele praktische aanbevelingen te distilleren uit mijn onderzoek. 

Meer maatschappelijke aandacht voor de voldoening en zin die we aan de zorg voor de eigen 

hoogbejaarde ouders kan geven, zal het mantelzorgers makkelijker maken om zin te ontlenen aan de 

zorg voor de eigen ouders. In het bijzonder een organisatie als Mezzo, die als belangenbehartiger van 

mantelzorgers, haar aandacht vooral op de belastende kant van mantelzorg richt, heeft hier mijns 

inziens een taak te verrichten. Meer aandacht voor en actief op zoek gaan naar de zingevende kant 

van mantelzorg lijkt me uitstekend passen in de doelstelling van deze organisatie14. Op lokaal niveau 

kunnen organisaties die mantelzorgers ondersteunen de veerkracht van mantelzorgers vergroten 

door naast aandacht voor hulp en ondersteuning ook aandacht te hebben voor de kracht en 

voldoening die mensen aan mantelzorg ontlenen. Het kan helpen om mensen ruimte te bieden om in 

hun verhaal over de zorg voor hun ouders ook aandacht aan het positieve en zingevende te 

besteden. De ervaring van zin kan worden bevorderd door mensen expliciet te vragen om de 

positieve kant van de zorg te belichten. Stem geven aan het positieve,in de persoonlijke verhalen en 

in de media zal de zin van zorgen voor de eigen hoog bejaarde ouders vergroten. Daarbij is het 

belangrijk om aandacht te geven aan de vele nuanceringen van de moeilijke, de belastende en de 

zingevende kant van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders. 15 

Er moet nog veel gebeuren voordat de positieve kant van zorgen voor de eigen ouders een 

duidelijk hoorbaar maatschappelijk geluid is, dat we naast de zwaarte en belasting van de mantelzorg 

kunnen beluisteren. Ik hoop dat dit onderzoek daar een kleine bijdrage aan heeft kunnen leveren.  

                                                           
13 In dit onderzoek zit Janneke er middenin, voor Jaap is de druk er even af en Beppie heeft de zorgperiode vier 

geleden afgesloten, deze verschillen zullen effect hebben gehad op de verhalen en de manier waarop zingeving 
in de verhalen naar voren is gekomen. 
14

 “Mezzo richt zich op de veranderende rol van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in Nederland en houdt het 
vizier daarbij scherp op zowel de kracht van de informele zorg als op de grenzen ervan, ook in een tijd van 
bezuiniging en versobering.” (Mezzo, 2013). 
15

 Hier sluit ik aan bij het gedachtegoed van de zorgethiek, die pleit voor meer ruimte voor de ambiguïteit en 
pluriformiteit en de vele nuanceringen in het denken over zorg (Van Heijst, 2011). 
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Bijlage II: Profiel Respondenten: Beppie, Jaap en Janneke 

1. Datum interview: Beppie 1/5/12; Jaap: 8/5/12; Janneke: 14/5/12 

2. M/V: Beppie: V; Jaap: M; Janneke V 

3. Geboortejaar: Beppie: 1953; Jaap: 1956; Janneke: 1960 

4. Geboortejaar vader evt. jaar van overlijden:  

a. Beppie: 1925 – 2008 

b. Jaap: 1924 

c. Janneke: 1922 

5. Geboortejaar moeder evt. jaar van overlijden: 

a. Beppie: 1922 – 2007 

b. Jaap: 1923 

c. Janneke: 1923 

6. Woonsituatie ouders: 

a. Beppie: 70 km: Senioren flat, verzorgingshuis, verpleeghuis 

b. Jaap: 25 km; Ziekenhuis, revalidatie-inrichting, verzorgingshuis 

c. Janneke: 5 km; Aanleunwoning 

7. Positie in het gezin: 

a. Beppie: oudste: twee jongere zussen 

b. Jaap: tweede: een oudere broer, een jongere broer en een jongere zus 

c. Janneke: vierde: drie oudere broers 

8.  Jaar aanvang en evt. beëindiging van de zorg: 

a. Beppie: 2004 – 2008 

b. Jaap: 2007 - heden 

c. Janneke: 2010 - heden 

9. Aard van de zorg:  

1. huishoudelijke hulp; 2. persoonlijke verzorging; 3. verpleegkundige hulp; 4. emotionele steun; 

5. administratieve hulp; 6. begeleiding bij bezoeken (familie, artsen, etc.) 

a. Beppie: 4, 5 en 6 

b. Jaap: 4 en 6 

c. Janneke: 4, 5 en 6 

10.  Frequentie van de zorg: 

a. Beppie: eenmaal per week, later twee maal per week 

b. Jaap: regelmatig in periode van opnames, nu nog incidenteel; wekelijks op bezoek 

c. Janneke: bijna dagelijks 

11. Opleiding: 

a. Beppie: WO 

b. Jaap: HBO 

c. Janneke: Havo 

12.  Werk:  

a. Beppie: 32 uur 

b. Jaap: minstens 40 uur 

c. Janneke: 20 uur 

 


