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Endorfine 

Dopamine 

Serotonine 

Oxytocine 

 

Laat me in m'n eentje tot het randje gaan 

Laat me spieken over de rand 

Laat me proeven van een compleet bestaan 

Alle demonen glijden uit m'n hand 

 

Endorfine 

Dopamine 

Serotonine 

Oxytocine 

 

De zwarte nevel is er ook opgegaan 

Roze erupties in m'n kop 

M'n hersens hebben net in brand gestaan 

Maar het houdt ook zo weer op 

 

Ik wil gelukkig zijn 

Ik wil gelukkig zijn 

Ik wil gelukkig zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Endorfine, gezongen door Stippenlift. Afkomstig van het album Mijn Kleine wereld, 2021 

Illustratie voorblad: Maaike Schoorel , 1973, Droomvlucht en engel.  



Voorwoord  
 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie voor de masteropleiding Zorgethiek & Beleid. Een master die ik ben 

gaan volgen omdat ik — naast mijn opleiding tot arts — opzoek was naar meer filosofische 

verdieping achter de praktijk van zorgen. Tijdens de eerste maanden ging er voor mij een nieuwe 

wereld open, de wereld van kwalitatief onderzoek. Alhoewel er tegenwoordig steeds meer aandacht 

is voor de geleefde ervaring in de zorg, heerst op de medische faculteit nog steeds de norm dat 

kwantitatief onderzoek de meeste wetenschappelijke waarde heeft en kwalitatief onderzoek de 

minste. Inmiddels is mijn beeld over kwalitatief onderzoek dusdanig veranderd. De zorg kan niet 

zonder kwalitatief onderzoek, want in de zorg staat de mens centraal en ons mens-zijn valt niet uit te 

drukken in cijfers en percentages of andere kwantitatieve waarden.   

Afgelopen jaar heb ik met wisselende gevoelens ervaren. Door de gevolgen van Covid-19 was het niet 

mogelijk om met elkaar op de locatie van de UvH colleges te volgen en de meeste studiegenoten heb 

ik dan ook voor het eerst aan het einde van het schooljaar ontmoet. Het gebrek aan ‘echt’ contact 

met mijn studiegenoten resulteerde bij mij in een gebrek aan motivatie en concentratie. Het volgen 

van colleges via Teams vond ik extra uitdagend. Na het eerste blok heb ik vaak getwijfeld of ik de 

filosofische en ethische ideeën van de besproken auteurs ooit zou begrijpen. Nu tijdens het schrijven 

van mijn scriptie – ongeveer een jaar later - heb ik eindelijk het idee dat ik de inzichten van 

zorgethische auteurs begrijp.  

Zoals straks in de aanleiding van deze scriptie te lezen is, is het onderwerp van dit onderzoek iets wat 

me aan het hart gaat. Niet alleen vanwege mijn voorkeur voor de psychologie en de psychiatrie, 

maar ook omdat ik er zelf mee te maken heb in mijn privéleven, zoals vele jongvolwassenen. Door 

het uitvoeren van dit onderzoek en het uitwerken van de zorgethische ideeën heb ik ook het idee dat 

ik een persoonlijke ontwikkeling door heb gemaakt. Ik heb niet alleen veel geleerd over de mensen 

die ik heb geïnterviewd, maar ook over mijzelf en hoe ik graag in het leven wil staan.  

Het schrijven van deze scriptie ging niet zonder horden of stoten en ik wil daarom graag mijn dank 

betuigen aan het team wat mij mentaal (en soms ook fysiek) ondersteund heeft, mijn lieve vrienden 

en vriendinnen in Utrecht.  

Ik hoop dat het lezen van deze scriptie u ook aanzet tot nadenken en reflectie.  

Veel leesplezier, 

Lot 

September 2021, Utrecht 



Samenvatting 
Alhoewel Nederland in de top tien staat van gelukkigste landen, stijgt het aantal mensen met 

psychische aandoeningen. Het aantal jongeren wat hulp zoek bij de psycholoog stijgt. Volgens 

verschillende psychiaters komt dat doordat de huidige generatie jongvolwassenen niet weet hoe ze 

met lijden om moeten gaan. In dit onderzoek wordt vanuit een zorgethisch blik onderzocht hoe 

jongvolwassenen omgaan met mentaal ongemak, wat de invloed van de samenleving hierop is en 

wat deze inzichten kunnen bieden voor goede omgang met mentaal ongemak.  

In de huidige samenleving overheerst het vrije markt discours waar presteren en concurreren de 

voornaamste waarden zijn. Er is geen plek voor falen in deze manier van samenleving, want wie faalt 

eindigt onderaan de maatschappelijke lader. Als gevolg van de nadruk op eigen 

verantwoordelijkheid, wordt falen gezien als een eigen keuze. Oorzaken van het falen worden vaak 

gezocht in de vorm van psychische stoornissen, op die manier kunnen mensen de stoornis aanwijzen 

als oorzaak van hun falen. Het huidige leefstijl discours, waarbij eigen verantwoordelijkheid hoog in 

het vaandel staat, leidt juist tot ziek maken. Men neigt vervolgens tot de geestelijke gezondheidszorg 

omdat zij niet meer weten met hun mentale problemen om te gaan.  

In het zorgethische deel zijn verschillende zorgethische inzichten aangevuld met filosofische inzichten 

met betrekking tot omgaan met mentaal ongemak. Negatieve emoties vormen een belangrijke bron 

van kennis. Om voor het zelf te zorgen is het erkennen van deze emoties van groot belang. Het 

belangrijkste aspect wat terugkomt in de visies van bovengenoemde denkers met betrekking tot 

zelfzorg is de rol van de ander. De ander is onmisbaar in de zorg voor onszelf.  

Middels fenomenologische interview met 5 respondenten wordt getracht om de geleefde ervaring 

van mentaal ongemak bij jongvolwassenen te grijpen. Mentaal ongemak gaat gepaard met het 

ervaren van negatieve emoties zoals angst, onzekerheid, twijfels, stress en uitzichtloosheid. Als 

gevolg van geïnternaliseerde verwachten en het leven in versnelling maakt men geen ruimte om 

deze negatieve emoties te ervaren.  

Het erkennen en waarderen van emoties is een belangrijk aspect voor zelfzorg. Door de 

maatschappelijke versnelling raakt men vervreemd van zichzelf. De oplossing hiervoor is zoeken naar 

resonantie. Door middel van resonantie komt men meer in verbinding met de ander en daardoor ook 

met zichzelf en leert men meer over zijn eigen emoties en behoeften. Bovendien door meer met de 

ander in contact te zijn vormt met diens eigen identiteit en leert men meer over zichzelf. Het vormt 

echter een uitdaging om in deze versnelde maatschappij meer tijd en ruimte te creëren omdat het de 

maatschappelijke positie van jongvolwassenen kwetsbaar kan maken.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Om mij heen zie ik veel leeftijdsgenoten, vrienden, studenten die het moeilijk hebben met de 

verwachtingen van de maatschappij. Somberheid, angstklachten en concentratieverlies zijn veel 

gehoorde klachten om mij heen. En eerlijk is eerlijk, ik heb daar zelf ook last van. We proberen 

studie, vrienden, sociale gebeurtenissen, werk, familie, en sport wanhopig te jongleren, maar zodra 

er één bal op de grond valt is alles uit balans.  

Tijdens de coronacrisis – waarbij thuis zijn en geen afspraken hebben ineens de nieuwe norm werd – 

voelde ik mij gelukkiger dan ooit. Mijn coschappen waren in het water gevallen met als gevolg een 

maand vrij. Geen studie, geen verplichtingen of sociale verwachtingen. Ik spendeerde mijn dagen 

zittend op het bankje bij de voordeur, las een boek, maakte een wandeling en had motivatie om mijn 

creatieve ideeën tot uiting te brengen. Ik voelde mij gelukkiger dan ooit.  

Nog geen 3 maanden later heb ik op een zeilvakantie in Griekenland een zenuwinzinking die 10 

dagen duurt. De sneltreinvaart waar ik in leefde sinds de opheffing van de maatregelen in juni 2020, 

kwam onder de Griekse zon ineens tot stilstand. Mijn hoofd en lichaam konden de verandering van 

tempo niet aan. Nu ik niks te jongleren had en alleen maar hoefde te genieten van de zon, het bier 

en het zoute water raakte mijn hoofd en lichaam compleet in de war. De alcohol vloeide rijkelijk 

maar ik lag leeg en uitgeput elke avond om half 10 in mijn hut. Terug op Schiphol heb ik uitgebreid 

zitten huilen, dit had een droomvakantie moeten zijn, hoe kan het dat ik daar niet van heb kunnen 

genieten? Waarom was ik zo ongelukkig terwijl ik al mijn vrienden om mij heen had? 

In mijn omgeving zie ik veel mensen die worstelen met de vragen die bij onze leeftijd horen: ‘Wie ben 

ik, wat wil ik en is dit nu alles?’ De existentiële vragen en worstelingen van jongvolwassenen vind ik 

een erg interessant thema, hier komen mijn interesse in de psychiatrie en de filosofie nader tot 

elkaar. Daar komt ook nog eens bij kijken dat ik zelf ook onderdeel uit maak van deze groep 

jongvolwassenen die zich nogal eens ongelukkig voelt. Zeker als zijnde geneeskundestudent heb ik 

last van kandidaatsziekte: een fenomeen waarbij de geneeskundestudent zich bij elk nieuw 

bestudeerd ziektebeeld zich afvraagt dat is waar die aan lijdt. Zeker toen ik het vak psychiatrie volgde 

kon ik bij elke DSM-criteria wel een aantal symptomen afvinken. Had ik dan ook een psychische 

aandoening? Het zijn vragen waar ik zelf ook wel eens professionele hulp voor heb gezocht. Maar 

eerlijk is eerlijk, mijn leven loopt aardig soepel en ik functioneer uitstekend. Een echte DSM-diagnose 

zou ik wel niet hebben.  

Tijdens het schrijven van mijn scriptie ben ik begonnen met het kijken van de serie The Sopranos. 

Tony Soprano, een maffiabaas in New Jersey, kampt met paniekaanvallen en begint met therapie bij 



een psychiater. Deze therapiesessies vormen de rode draad in de serie. Niet geheel toevallig dat ik 

deze serie zo leuk vind. Ik moet vaak gniffelen om wat Tony zegt in de serie. Onderstaande quote is 

een gesprek tussen Tony en de schooltherapeut van zijn zoontje, die op ADHD getest moet worden. 

Alhoewel deze serie zich afspeelt in 2000, heeft Tony Soprano al een aardige kijk op wat er in de 

wereld van de psychiatrie gebeurt. Hij is dan, hoe onethisch zijn gedrag soms ook is, mijn 

inspiratiebron voor mijn scriptie. Wanneer de motivatie laag is, kijk ik een aflevering Sopranos en 

weet Tony haarfijn uit te leggen wat er aan de hand is in onze maatschappij. Houd deze dialoog in je 

achterhoofd tijdens het lezen van mijn scriptie1.  

 

School therapist: He often has difficulty waiting his turn, is often quote unquote, "on the go" or acts if 

driven by a motor. Often interrupts or intrudes on others. And often fidgets with hands or feet. 

Tony Soprano: He fidgets with hands or feet? 

School therapist: That's right. 

Tony Soprano: You mean, like, he fidgets? 

School therapist: Uh-huh. 

Tony Soprano: And that's a sickness, to fidget? 

School therapist: Mr. Soprano, it's one of nine possible symptoms. 

Tony Soprano: What constitutes a fidget? 

Carmela Soprano: Tony... 

Tony Soprano: No, no, what constitutes a fidget? I mean, so what if he fidgets? He's in school. Who 

doesn't fidget in school? And he doesn't wait his turn? The kid's in puberty, he gets a hard-on every 

ten minutes, for chrissake. 

School therapist: Anthony is a borderline case. 

Tony Soprano: Hold on, he is not a case. He is a thirteen-year-old boy. That’s the trouble with you 

people, every time you see a problem you turn it into a disease. 

 

 

 

 

 
1 The Sopranos, seizoen 1 aflevering 7 Down Neck. Geschreven door Robin Green & Mitchell Burgess.  



1.2 Maatschappelijke probleem 
Nederlanders staan in de top tien van gelukkigste mensen van de wereld2, en tegelijkertijd is het 

aantal bezoeken bij de studentenpsycholoog afgelopen jaar fors gestegen3.  Dit fenomeen wordt 

beschreven als de kwetsbaarheid paradox: hoe welvarender het land, hoe gelukkiger de mensen zijn 

en des te vaker ze psychische hulp zoeken. De bevolking loopt een groter risico op mentale klachten 

in landen waar de leefomstandigheden relatief veilig en stabiel zijn. De bevolking als collectief voelt 

zich heel gelukkig, terwijl het individu steeds vaker psychische hulp zoekt. We zijn geobsedeerd 

geraakt met psychisch welzijn, aldus hoogleraar en afdelingshoofd psychiatrie van het Amsterdams 

Medisch Centrum, Damiaan Denys (2020). 

Het percentage mensen met een depressie is in de leeftijdsgroep 18-24 jaar 6.7%. Dat is hoger dan in 

andere leeftijdsgroepen (Trimbos Instituut et al., 2019). Ook de prevalentie van burn-out 

gerelateerde klachten is het hoogst in de leeftijdsgroep 25-35 (CBS, 2019). Jongvolwassenen lijken 

meer mentale klachten te hebben zoals burn-out en somberheid dan andere generaties. Dit geldt 

vooral voor middelbaar- en hoogopgeleide jongvolwassenen. In een onderzoek van het CBS (2019) 

geeft 87.5% procent van de jongeren tussen 18 en 25 jaar gelukkig te zijn met hun leven. Dit 

percentage is weinig veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Toch constateert het Trimbos (2019) 

dat jongvolwassenen (18-25 jaar) dubbel zo veel psychische problemen ervaren dan tien jaar 

geleden. Jongvolwassenen geven enerzijds aan gelukkig te zijn, maar hebben anderzijds toch veel 

mentale klachten.   

1.2.1 De grens tussen het gewone lijden en psychische klachten 
Sommige psychiaters, zoals Damiaan Denys stellen terecht vragen bij deze mentale klachten: spreken 

we wel van psychische stoornissen of is er sprake van het gewone lijden bij wat het leven hoor?  Hij is 

van mening dat het gaat om het medicaliseren van het laatstgenoemde4. “Lijden is niet langer meer 

een aspect wat bij het leven hoort en men zelf kan oplossen”, zegt hij, “dit kan blijkbaar alleen met 

behulp van een professional uit de GGZ.”  

De grens tussen het gewone lijden en het hebben van psychische klachten is vervaagd.  

Psychiaters en artsen geven aan dat zij steeds meer twintigers en dertigers zien die professionele 

hulp zoeken voor mentale klachten, maar dat er onderliggend ook veel existentiële vragen liggen: 

wie ben ik nou echt; wat betekent succes voor mij? En ook: “waarom ben ik nou verdorie niet echt 

happy, terwijl ik alles heb wat mijn hartje begeert?”5. “Die mensen die zich leeg voelen zijn wel 

 
2 NOS. (2019). Nederland stijgt op wereldwijde geluksladder, Finnen het gelukkigst.  
3 Plat, P. (2020). Weinig contacten, gebrek aan structuur: Corona drukt zwaar op gemoed studenten. De Volkskrant.  
4 Weede, F. (2018). ‘Het ís niet normaal om mooi en succesvol te zijn en alles onder controle te hebben’. NRC.  
5 Stuijver, D. (2020). Zoektocht naar zingeving wordt enorme luxe. De Volkskrant.  



ongelukkig, maar komen onterecht in de psychiatrie terecht”, stelt Denys. “Wordt het ervaren van 

zulke lege en ongelukkige gevoelens niet teveel gemedicaliseerd?”, vraagt hij zich af (Weede, 2018). 

Hoogleraar psychiatrie Jim van Os is een belangrijke speler in het debat over het functioneren van de 

GGZ. Als afdelingshoofd psychiatrie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht doet hij onderzoek 

naar de oorzaken van psychisch lijden (Marsman et al., 2020).  “Psychisch lijden komt voor bij 20 

procent van de bevolking. Angst, somberheid. Het is onze schuld dat we de bevolking hebben geleerd 

dat dat ‘ziekte’ is want dat hoeft het niet te zijn”6. Uit het onderzoek bleek dat bij de groep mensen 

met significant psychisch lijden twintig procent van de oorzaken terug te voeren was op 

omgevingsfactoren en sociale omstandigheden. Van Os gebruikt de term psychisch lijden omdat er 

volgens hem niet altijd sprake is van een psychiatrische stoornis, maar een psychische disbalans. “Het 

wordt steeds duidelijker dat wat wij psychiatrische aandoeningen of stoornissen noemen, eigenlijk 

geen aandoeningen of stoornissen zijn”(UMC Utrecht, 2020).  

1.2.2 Maatschappelijke invloeden en psychische klachten 
Daarnaast hebben maatschappelijke normen en waarden invloed op hoe men omgaat met mentale 

klachten (Foucault, 1961a; Verhaeghe, 2019). “We moeten erkennen dat maatschappelijke normen 

bepalen wat we zien als stoornis en wat niet”, aldus psychoanalyticus Paul Verhaeghe (2019). 

Hoogleraar psychiatrie Floortje Scheepers zegt: “De prestatienorm is zo dominant geworden dat 

wanneer jonge mensen er niet aan voldoen, het enige alternatief de ggz lijkt. Dan heb je een 

verklaring voor je afwijken, dan kun je er zelf niets aan doen”7 . Scheepers vat de paradox van de 

huidige maatschappij goed samen: in de meritocratische samenleving — waar mensen worden 

beoordeeld op hun behaalde prestaties —, is elk succes te wijten aan iemands eigen inzet en 

prestaties. Tegelijkertijd wordt er, wanneer er sprake is van een mentale problemen, een externe 

verklaring gezocht in de vorm van een psychische diagnose, dan is het niet iemands eigen toedoen 

wanneer er sprake is van falen maar kan men de stoornis de schuld geven. Dat het aantal 

jongvolwassenen met psychische klachten stijgt, is mogelijk een symptoom van een samenleving 

waarbij er geen ruimte meer is voor mentaal ongemak.  

Denys stelt dat de weerbaarheid van jongvolwassenen te laag is, maar dat het niet de taak is van 

psychiaters om deze weerbaarheid te vergroten. De psychiatrie is voor zware gevallen, om 

depressies te genezen. "Mensen levensgeluk geven is geen taak van de psychiatrie, hoe vurig die 

wens ook is. Leed hoort bij het leven” aldus Denys8. Jongeren moeten leren hun eigen weerbaarheid 

 
6 Weede, F., & Wester, J. (2021). Durfinvesteerders zien brood in tieners met lichte psychische klachten, zwaardere patiënten belanden op 

wachtlijst. NRC.  
7 Polak, N. (2019). De revolutie in de psychiatrie is begonnen. Dit zijn de rebellen. De Correspondent.  
8 van Kempen, J. (2016, april). Damiaan Denys: Psychiatrie moet terug naar de kern. NRC.  



te vergroten, concludeert hij. Ook correspondent Lynn Berger9 schrijft over weerbaarheid. Het is een 

modewoord geworden, schrijft Berger, waarbij het onduidelijk is geworden hoe je het precies meet 

en wat het eigenlijk is. Met andere woorden: het is onduidelijk voor jongeren hoe zij weerbaarder 

moeten worden voor mentale problematiek en hoe zij met zichzelf om moeten gaan wanneer zij 

mentaal ongemak ervaren. 

1.3 Wetenschappelijke probleemstelling 
Gedurende de geschiedenis van de psychiatrie zijn er meer epidemieën van psychische stoornissen 

voorgekomen. Eind 19e eeuw was er een stijging in het aantal mensen dat leed aan zenuwuitputting, 

een overbelast zenuwstelsel als gevolg van het nieuwe moderne leven (Bergh, 2018). Een eeuw later 

wordt — niet geheel toevallig gelijktijdig met de ontwikkeling van angst-remmende medicatie zoals 

oxazepam — het stressvolle huisvrouwenbestaan gemedicaliseerd. Het aantal moeders wat te 

maken had met anxiety steeg, net als het aantal uitgeschreven recepten voor angst-remmende 

medicatie (Metzl, 2003). De Franse filosoof Michel Foucault (1961) beschrijft in zijn werk De 

Geschiedenis van de Waanzin, hoe culturele en maatschappelijke normen en waarden invloed 

hebben op wat wordt gezien als afwijkend gedrag en als zodanig ‘psychisch ziek’. Hij was één van de 

eerste filosofen die deze link beschreef.  

In zijn proefschrift onderzoekt cultuurfilosoof Van den Bergh (2018) wat de relatie is tussen het hoge 

aantal gediagnosticeerde depressies en de manier waarop wij naar onszelf kijken als gevolg van 

bepaalde normen in de laatmoderne maatschappij. “Betrof het slechts een tijdverschijnsel, dat te 

maken had met een veranderende, dynamiserende samenleving; was het niet meer dan een 

overgangsfenomeen?”, vraagt Van den Bergh zich af betreffende de verschillende epidemieën van 

psychische aandoeningen in de loop der tijd. Deze epidemieën moeten worden gezien als een ‘teken 

des tijds’. Door deze tekenen verder uit te zoeken, leren we meer over het betreffende tijdperk. Uit 

zijn fenomenologisch onderzoek stelt hij dat depressie “niet alleen een wetenschappelijk, 

maatschappelijk en persoonlijk probleem, maar bovenal ook een antropologisch probleem. Ons 

menszijn, subjectzijn, onze subjectiviteit, onze zelfervaring of zelfverhouding is in het geding.” Hij stelt 

dat wanneer we willen handelen naar de hoge aantal depressies, we gehoor moeten geven aan wat 

de stoornis zelf te zeggen heeft.  

 
9 Berger, Lynn, L. (2019, oktober). Het antwoord op stress, klimaatverandering en alles ertussenin: Weerbaarheid en veerkracht. De 

Correspondent.  

 



1.3.1 Onderzoek naar psychische (on)gezondheid 
Op 3 september 2021 kopt De Volkskrant: “Kwart van de jongvolwassenen psychisch ongezond”, 

naar aanleiding van de jaarlijkse gezondheidsenquête die het CBS uitvoert10. De mentale gezondheid 

van jonge mensen was nog nooit zo slecht. De enquête van het CBS bestond uit vragen zoals: “voelde 

u zich erg zenuwachtig de afgelopen vier weken?” en “voelde u zich gelukkig?”. Deelnemers konden 

antwoord geven op deze vragen door hokjes aan te kruizen, variërend van altijd tot nooit. Vervolgens 

werd berekend of de deelnemers als psychisch gezond of ongezond waren. Het onderzoek van het 

CBS toont aan hoe moeilijk het is om onderzoek te doen naar een fenomeen zoals psychische 

gezondheid. Er is in de vragenlijst geen ruimte voor onderliggende vragen zoals: “wat betekent 

gelukkig zijn nu eigenlijk?”, en “wanneer is iemand mentaal gezond?”.  

Vanuit biomedisch perspectief wordt onderzoek gedaan naar de incidentie van psychische 

stoornissen, de oorzaken, de juiste diagnostische middelen en nieuwe behandelmethoden. Deze 

manier van onderzoek doen in de biomedische wereld past in een post-positivistisch paradigma, 

waarbij uitkomsten worden uitgedrukt in kwantitatieve meetwaarden en elke mogelijke bias zo veel 

mogelijk vermeden dient te worden. Er kan alleen onderzocht worden wat men ook daadwerkelijk 

kan waarnemen en de focus ligt op het ontdekken van de absolute waarheid (Johnson & Parry, 

2015). Uit het onderzoek van Van Os (2020) blijkt bijvoorbeeld dat twintig procent van oorzakelijke 

factoren voor het ontwikkelen van psychische stoornissen te vinden zijn in de omgeving en sociale 

invloeden. Echter, wat wordt geclassificeerd als een psychische stoornis is op zijn beurt onder andere 

afhankelijk van maatschappelijke normen en waarden (Foucault, 1961; Van Den Bergh, 2018; 

Verhaeghe, 2019). Onderzoek naar hoe ons menszijn in het geding komt en hoe onze verhouding tot 

mentaal ongemak wordt beïnvloed door het problematiseren hiervan lijkt derhalve niet te passen in 

een biomedisch onderzoek paradigma. Onderzoek naar hoe jongvolwassenen mentaal ongemak 

ervaren en hoe zij omgaan met deze problemen past beter in een kwalitatieve onderzoeksmethode 

waarbij er specifiek aandacht is voor innerlijke ruimte, emoties en geleefde ervaring.  De Utrechtse 

zorgethiek is een stroming die vanuit haar theoretische en empirische inzichten hierin kan bijdragen.  

1.3.2 De Utrechtse zorgethiek  
De zorgethiek is een relatief jonge wetenschappelijk en filosofisch-ethische stroming die zich 

bezighoudt met de vraag: wat is goede zorg?, (Leget, Nistelrooij, et al., 2019). Het is een stroming 

waarbij zorg een lens vormt waarmee naar de maatschappij wordt gekeken. Door middel van een 

dialectische relatie tussen theoretische inzichten en empirisch onderzoek worden antwoorden 

gezocht op de bovenstaande vraag. In de zorgethische theorie staan een aantal begrippen centraal 

 
10 van Veen, E., & de Gruijter, W. (2021, september 3). Kwart van de jongvolwassenen psychisch ongezond: ‘Ik word somber van de 

uitzichtloosheid’. De Volkskrant.  

 



en deze begrippen geven richting aan de inzichten die in de theorie worden opgedaan, zoals 

relationaliteit, lichamelijkheid, contextualiteit, kwetsbaarheid, lichamelijkheid. Deze begrippen 

worden ook wel critical insights genoemd.  

In de Utrechtse Zorgethiek staat de particuliere context centraal in empirisch onderzoek, waarbij 

wordt gefocust op de geleefde ervaring en hoe deze ervaring zich verhoudt tot de ordening van de 

samenleving. Het belang van de particuliere context bevindt zich in de veronderstelling dat in het 

kleine, zich het grote bevindt: “via singuliere ervaringen leren we, direct dan wel indirect, over 

algemeenheden” (Visse, 2014). Met andere woorden, maatschappelijke normen en waarden zijn 

terug te vinden in de kleine alledaagse praktijk. 

Onderzoek in de zorgethiek is multidisciplinair, waarbij ethiek, filosofie, sociologie, en politicologie 

samenkomen om antwoordt te geven op de vraag ‘hoe zorgen we voor elkaar en voor onszelf?’, 

waarbij onderzoek wordt gedreven voor maatschappelijke vragen (Leget, Nistelrooij, et al., 2019).  

Zorg vormt een lens waardoor wordt gekeken naar hoe de samenleving geordend is. In dit onderzoek 

ligt de focus op hoe jongvolwassenen mentaal ongemak ervaren, omgaan met dit ongemak en wat 

de rol van de samenleving hierin is. De Utrechtse Zorgethiek is een ideaal vehikel om dit te 

onderzoeken omdat het zowel focust op individuele ervaringen als de invloed van de maatschappij 

om dit fenomeen. 

1.4 Vraagstelling 
Dit onderzoek zal zich richten op de vraag hoe én welke maatschappelijke normen en waarde invloed 

hebben op de omgang met mentaal ongemak door jongvolwassenen. Wanneer jongvolwassenen te 

maken krijgen met mentaal ongemak, is dat een individuele ervaring. Echter, deze ervaring wordt 

gevormd en beïnvloed door maatschappelijke discoursen omtrent mentaal welzijn. In dit onderzoek 

wordt daarom eerst zo goed mogelijk beschreven hoe deze maatschappelijke discoursen tot stand 

zijn gekomen en hoe dat invloed heeft op de problematisering van mentaal ongemak aan de hand 

van verschillende theoretische bronnen. Vervolgens wordt er in het empirisch deel aandacht besteed 

aan de individuele ervaring van jongvolwassenen. Vanuit de geleefde ervaring van jongvolwassenen 

kan er meer inzicht worden verkregen in de manier waarop individuen omgaan met mentaal 

ongemak. Vanuit de zorgethische literatuur worden inzichten verwerkt met behulp van de critical 

insights betekenis, emoties, relationaliteit en zelf zorg. Tot slot worden de theoretische inzichten en 

empirische bevindingen met elkaar verbonden om een antwoord te geven op de vraag: wat is in het 

geval van mentaal ongemak goede zorg? 



1.4.1 Hoofdvraag 
Welke maatschappelijke discoursen dragen bij aan het problematiseren van ‘mentaal ongemak’, hoe 

wordt mentaal ongemak ervaren door jongvolwassenen, welke inzichten vanuit de zorgethische 

literatuur hebben betrekking op omgaan met het fenomeen ‘mentaal ongemak’ en wat betekent dit 

voor ‘goede omgang’ met mentaal ongemak voor jongvolwassenen?  

1.4.1.1 THEORETISCHE VRAAG 

Welke maatschappelijke discoursen hebben invloed op het omgaan met mentaal ongemak 

door jongvolwassenen? 

1.4.1.2 ZORGETHISCHE VRAAG 

Welke inzichten vanuit de zorgethische literatuur hebben betrekking op omgaan met 

mentaal ongemak? 

1.4.1.3 EMPIRISCHE VRAAG 

Hoe ervaren jongvolwassenen mentaal ongemak? 

1.4.1.4 SYNTHETISERENDE VRAAG 

Wat betekenen de theoretische en empirische inzichten tezamen voor goede omgang met 

mentaal ongemak?  

1.5 Doelstellingen 
Doel van dit onderzoek is om het ‘gesprek’ aan te gaan met jongvolwassenen die kampen met 

mentaal ongemak om zo een begrip te krijgen van hun leefwereld. Wanneer er meer begrip is over 

deze leefwereld kan dit inzichten bieden om deze jongvolwassenen te ondersteunen met betrekking 

tot mentale gezondheid.  Daarnaast heeft dit onderzoek als doel om kritisch te kijken naar de 

(complexe) rol van de maatschappij in het fenomeen mentaal ongemak en te onderzoeken of én hoe 

jongvolwassenen zelf een verschil kunnen maken in hun psychische gezondheid. Door dit onderzoek 

vanuit een zorgethisch perspectief uit te voeren is er in het onderzoek uitgebreid ruimte voor de 

emotionele leefwereld van participanten.  

 

 

 

 

 

 

 



2 Theoretische deelvraag  
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag: Welke maatschappelijke 

discoursen hebben invloed op het omgaan met mentaal ongemak door jongvolwassenen?  

Allereerst wordt stil gestaan bij wat wordt beschouwd als normaal of abnormaal gedrag, hoe dat 

wordt bepaald en hoe de grens tussen normaal en abnormaal in de loop der tijd verschoven is. Met 

andere woorden: hoe wordt bepaald wat normale psyche is en wat afwijkende psyche is? Vooral de 

invloed van normen en waarden is een belangrijk aspect. Daarbij worden ook de filosofen Hans 

Gadamer en Paul Ricoeur geïntroduceerd. Deze filosofen van de twintigste eeuw hebben veel 

geschreven over de mens als begrijpend wezen. Vervolgens zal aan de hand van het werk van Michel 

Foucault worden uiteengezet hoe discoursen door de geschiedenis heen omgang met mentale 

klachten mogelijk hebben beïnvloed. Terugkijken naar gebeurtenissen in de geschiedenis helpt 

namelijk om meer begrip te krijgen van de hedendaagse context. Dit stuk illustreert vooral hoe 

discoursen invloed hebben op sociale omgang met elkaar. Daarna zal aan de hand van het werk van 

Paul Verhaeghe beschreven worden hoe er tegenwoordig tegen mentaal ongemak aangekeken 

wordt en wordt hier de link tussen mentaal ongemak, psychisch afwijken en medicalisering gelegd.  

2.1 Hoe dragen normen en waarden bij aan het definiëren van mentale afwijkingen? 
Er ontstaat een dunne grens tussen wat mensen als normaal of als abnormaal gedrag definiëren. 

Normaliteit is een ingewikkeld begrip wat vaak terugkomt in filosofische en sociale wetenschappen, 

waarbij de vraag die wordt gesteld is: wanneer is gedrag normaal en wanneer beschouwen we 

gedrag als afwijkend? Wanneer is afwijkend gedrag een psychische afwijking? Hoe scherp is deze 

grens? Er is een hele psychologische discipline die zich bezighoudt met antwoord op deze vragen. Het 

is dan ook een complex vraagstuk wat niet in een paar bladzijde te vangen is. In dit hoofdstuk 

worden kort de meeste relevantie ideeën en theorieën omtrent normaliteit beschreven die van 

belang zijn voor dit onderzoek.    

2.1.1 De scheidingslijn tussen normaal en abnormaal 
Wie of wat normaal is wordt bepaald door de samenleving en dit hangt van twee oorzaken af, 

volgens filosoof prof. dr. Ingrid Robeyns (2016). Allereerst wordt wat normaal is, bepaald door het 

statistische gemiddelde. Dit kan per cultuur verschillen. Ten tweede wordt normaliteit bepaald door 

sociale normen en verwachtingen. Deze sociale normen vinden vaak hun oorsprong in rituelen of 

religieuze praktijken (Denys, 2020). Sociale normen zijn gedeelde normen, en als gedrag van iemand 

deze norm overschrijdt zullen omstanders oftewel expliciet oftewel impliciet afkeuring laten blijken. 

Deze afkeuring van de omgeving zal leiden tot schaamte, en fungeert als een soort straf voor het 

overschrijden van de sociale norm. Op die manier houden sociale normen zichzelf in stand.  



Sociale normen komen in de samenleving tot stand. Echter, het individu hanteert ook zijn eigen 

normen en waarden. Wat bekend is beschouwen onze hersenen als normaal, en wat onbekend is 

beschouwen ze als abnormaal. Hier komt de invloed van cultuur om de hoek kijken. Wat onze 

hersenen als bekend beschouwen, is wat vaak voor komt in de naaste omgeving en dat is afhankelijk 

van de sociale cultuur die in die omgeving heerst. “Normaliteit is de harmonie tussen individu en 

samenleving”(Denys, 2020, p. 172). 

2.1.2 Mens als begrijpend wezen 
Begrijpen is een menselijk instinct. Al zolang de mens bestaat wordt er geprobeerd om begrip te 

krijgen van hoe de wereld werkt door middel van wetenschap, kunst en filosofie. De hermeneutiek is 

de filosofische tak die zich bezighoudt met het interpreteren van mensen en gedrag. Vanuit de 

hermeneutiek wordt de mens gezien als een interpreterend wezen. Hans Gadamer (Vasterling, 2014) 

ziet het begrijpen – ook wel verstehen -  van de wereld om ons heen als de basisactiviteit van het 

menselijk bestaan. Interpreteren is een onbewust proces, totdat men een onbekend verschijnsel 

tegenkomt, dan komt er een bewust interpretatie proces op gang waarbij men zich begin te 

verwonderen en af te vragen: wat is de betekenis hiervan? Middels taal en betekenis probeert men 

om grip op de wereld om zich heen te krijgen. “Begrijpen is een wereld creëren door betekenis in de 

werkelijkheid onder te brengen”(Denys, 2020, p. 168). De mens is geneigd om continu op zoek te 

gaan naar betekenissen in dat wat hij niet kent. Door abnormaliteiten een betekenis te geven, 

verandert het onbekende in iets bekends.   

Frans filosoof Paul Ricoeur omschrijft de mens als een verhalend wezen (Pellauer & Dauenhauer, 

2021). Naarmate de tijd vordert doet men nieuwe ervaringen op en creëert nieuwe verhalen in 

leven. We zijn continu ervaringen uit het heden en het verleden aan het herinterpreteren zodat ze in 

het verhaal passen. De psychologie en de psychiatrie helpen hierbij door mensen te helpen betekenis 

te vinden in hun verhaal, betoogt Denys (2020).   

2.1.3 Wanneer is een abnormaliteit een psychische stoornis? 
Men kan zich tot de psychologie en de psychiatrie richten om betekenis te geven aan het abnormale. 

In de psychiatrie wordt de Diagnostic Statistical Manual of Disorders (DSM) gebruikt als richtlijn om 

diagnosen te stellen (Wilson, 1993). Voor de komst van de DSM werden diagnoses gesteld aan de 

hand van de klinische kennis van psychiaters. Dit veroorzaakte veel wanorde en onduidelijkheid 

(Verhaeghe, 2019; Wilson, 1993). De komst van de DSM heeft enorm veel invloed gehad op de 

psychiatrie, het werd beschouwd als de eerste wetenschappelijk tool om zo objectief mogelijk 

psychiatrische diagnoses vast te stellen (Wilson, 1993).   



Nog steeds wordt in de psychologie en in de psychiatrie afwijkend gedrag gecategoriseerd aan de 

hand van de diagnoses in de DSM. Inmiddels geldt de vijfde versie van de DSM als richtlijn in de 

psychiatrie (American Psychiatric Association, 2013). De DSM is een resultaat van psychiaters die 

samenkomen en gezamenlijk bepalen welk gedrag als normaal of als afwijkend wordt beschouwd. 

Denys (2020) schrijft in zijn essay: “de psychiatrie is een circulaire discipline. Ze balanceert in een 

dialoog tussen bepaald worden door wat de samenleving abnormaal vindt en zelf bepalen wat 

abnormaliteit betekent voor de samenleving” (p.162).    

Er is echter veel kritiek op de DSM. Zo stelt Trudy Dehue (2014), wetenschapsfilosoof, dat merendeel 

van deze DSM-commissieleden banden hebben met de farmaceutische industrie. Ook wordt door 

critici bemerkt dat er te weinig wetenschappelijke, neurobiologische houvast is waar de DSM zijn 

criteria op baseert, zie Afbeelding 1. Vlaams psychiater Dirk de Wachter laat in zijn werk (2012) zien 

hoe  tegenwoordig bijna iedereen wel voldoet aan de DSM criteria voor borderline, omdat de DSM 

geen rekening houdt met het effect van de veranderende samenleving op het gedrag van mensen.  

Afbeelding 1 Kritiek op de totstandkoming van de DSM weergeven in een webcomic 
bron: Rethinking Disability, webcomic https://www.erccomics.com/comics/rethinking-disability/4 



2.2 De geschiedenis van psychisch afwijken 

Er is geen andere medische richting die zoveel gevormd wordt door- en invloed heeft op de 

maatschappij als de psychiatrie en de psychologie (Foucault, 1961b; Priebe, 2016; Verhaeghe, 2019). 

De Franse filosoof Michel Foucault betoogt in zijn proefschrift dat elke tijdgeest en maatschappij zijn 

eigen afwijkingen definieert, en vervolgens ook veroorzaakt als gevolg van geldende normen en 

waarden die op onopvallende wijze stilletjes de verhoudingen tussen mens en maatschappij 

beïnvloedt. Het onderzoeken van de geschiedenis helpt om hedendaagse gebeurtenissen of 

fenomeen te duiden. Het fenomeen wat in deze scriptie centraal staat is de problematisering van 

mentale ongemak in de hedendaagse maatschappij. Het bestuderen van deze maatschappelijke 

contexten door de geschiedenis heen helpt om de huidige maatschappelijk meer in context te 

plaatsen.  

De vraag die centraal staat in het werk van Foucault (1961) is hoe de tijdgeest invloed heeft op het 

denken over psychische afwijkingen en hoe dat invloed heeft op het mens- en het zelfbeeld. Wat als 

afwijkend of juist als normaal wordt beschouwd in een maatschappij is afhankelijk van wat Foucault 

een dominant discours noemt. Een discours is een geheel van woorden en beelden dat tezamen een 

maatschappelijke cultuur vormt met bijbehorende normen en waarden. In zijn latere werk zal 

Foucault voornamelijk beargumenteren dat discoursen door middel van taal en beelden een 

onzichtbare macht uitoefenen op mensen in een samenleving.  Alhoewel Foucault in zijn werk uit 

1961 zich voornamelijk richt op de waanzinnigen, geeft zijn eerste werk goed weer hoe discoursen 

invloed hebben op hoe mensen omgaan met mentale gezondheid.  

2.2.1 In de renaissance 
Het werk De geschiedenis van de waanzin (Foucault, 1961b) strekt zich over de zeventiende en de 

achttiende eeuw. Het is na de renaissance – beargumenteerd Foucault — dat er een scheidingslijn 

ontstaat tussen waanzin en rede. Het is een scheidingslijn die tot ver in de tijd zijn werking uitoefent. 

In de renaissance is er nog sprake van een fascinatie voor de waanzinnigen: in de kunst van de 

renaissance staat hun wereld centraal. De waanzin fascineert want in de waanzin bevindt zich kennis, 

zij het verboden kennis: de heerschappij van de duivel, het einde der tijden, het allerlaatste geluk en 

de uiterste straf. Waanzin werd verbonden met het bovenzinnelijke. De werken van 

renaissanceschilder Jeroen Bosch (1450-1516), tonen een waanzinnige wereld. Aarde, hemel en hel 

komen samen in de Tuin der Lusten ( 

Afbeelding 2) waarop fictieve figuren, lusten en zondes worden afgebeeld.   



Ook in Shakespeare’s Hamlet heeft waanzin een prominente plek: “Though this be madness, yet 

there is method in't”, (2008, act 2, scene 2).  

Afbeelding 2 Tuin der Lusten door Jeroen Bosch 

2.2.2 De verlichting en de rationaliteit 
Deze fascinatie voor de waanzin komt tot eind met de ingang van de Verlichting. Foucault beschrijft 

in zijn boek hoe het dominante discours in Europa tijdens de renaissance en de verlichting 

veranderde. In De Verlichting heerste de opvatting dat mensen rationale wezens zijn. Descartes’ ik 

denk dus ik ben stamt uit deze tijd. Ratio was de norm en wie daarvan afweek werd bestempeld als 

redeloos. Er ontstonden nieuwe gedachten over moraliteit en ethiek in deze periode. De 

waanzinnigen werden gezien als mensen die de morele grenzen overschreden en vooral niet 

voldeden aan de heersende arbeidsmoraal.   

Een belangrijk jaartal in De geschiedenis van de waanzin is 1656. Het is het jaar waarin het hôpital 

general in Parijs wordt gesticht. Het ziekenhuis diende als een instituut waarin gemarginaliseerde 

groepen van de Parijse samenleving werden opgesloten. Het was de bestuurlijke macht, Koning 

Lodewijk de Veertiende, die verordende om deze marginalen op te sluiten. Foucault duidt deze 

periode als De Grote Opsluiting, waarin macht als een middel werd ingezet om grip te krijgen op dat 

wat afwijkt. Deze gemarginaliseerde groepen, voornamelijk armen, misdadigers, prostituees, 

homofielen, bedelaars, gehandicapten, werden beticht van het maken van moreel foute keuzes 

waardoor zij eindigden aan de randen van de samenleving. Het doel van deze instituten was om deze 

gemarginaliseerde groepen een morele heropvoeding te bieden. Door heel Frankrijk, en later in 

Europa, werden inrichtingen gebouwd om deze burgers te hervormen.  Verplicht werken was het 



voornaamste onderdeel van deze morele heropvoeding. Arbeid werd gezien als de ingang naar een 

nieuw moreel juist bestaan.  

Ongeveer een tiende van de mensen opgesloten in deze instituten waren mensen die buiten zinnen 

waren, ‘geestelijk gestoord’, of waanzinnig. Deze waanzinnigen kregen een aparte plek binnen de 

instelling. Het razen en tieren van deze waanzinnigen werd gezien als sociaal gevaarlijk, het kon een 

sociaal schandaal veroorzaken. Bovenal, het gedrag werd vergeleken met dat van dieren. Waar zij 

bijna dierlijk gedrag vertoonde, werd dit dierlijk behandeld. Diep in de kelders aan de ketting werden 

deze ‘geestelijk gestoorden’ opgesloten. 

2.2.3 Van institutionalisering naar medicalisering 
 Gedurende de Verlichting en de wetenschappelijke revolutie ontstaat er meer verlangen naar kennis 

over de menselijke fysiologie. Waanzin werd een studieobject in het kader van de wetenschap. 

Gedurende twee millennia heerst de theorie van Hippocrates (460 – 375 vr. Chr.) waarin hij beschrijft 

hoe de oorzaak van mentale en lichamelijke klachten terug waren te vinden in een disbalans tussen 

de vier lichaamssappen; bloed, gele gal, zwarte gal en slijm. Galenus (126 na Chr.) bouwde voort op 

deze theorie en beschreef hoe men aan de hand van symptomen kon beredeneren welk lichaamssap 

overheerste. Het was de eerste vorm van een differentiaaldiagnose. Zo zou melancholie een oorzaak 

zijn van een overheersing van zwart gal. De remedie lag in het verwijderen van het overschot van dit 

sap (U.S. National library of medicine, 2011).   

Dit beeld veranderde in de verlichting. Waanzin werd gezien als een uiting van het dierlijke, en het 

dierlijke kwam met ontembare razernij. Waanzin werd gelinkt aan ontembare passies, emoties en 

instincten. Passies zouden sterke bewegingen in de lichaamssappen veroorzaken. Wanneer sterke 

emoties niet in balans werden gehouden kon dit invloed hebben op het lichaam en de geest. Een 

belangrijk werk in deze tijd was dat van Robert Burton (1577 – 1640), in The Anatomy of Melancholy, 

waarin hij beschreef hoe de geest passies produceerde die doorwerkte op het lichaam en zorgde 

voor overprikkeling. Langdurige overprikkeling als gevolg van te hevige passies werden aangewezen 

als oorzaak van mentale ziekten. Hier legde hij een link met moraliteit. Mentale ziekten waren een 

gevolg van het maken van verkeerde morele keuzes met betrekking tot de passies. Het bewust kiezen 

voor een levensstijl die tegen de natuurlijke passies in gaat zou leiden tot waanzin. Iemand werd 

zenuwziek als gevolg van zijn eigen keuzes met betrekking tot zijn passies en levensstijl.  

In de tweede helft van de 18e eeuw ontstaat er een grote vraag naar goedkope arbeidskrachten. Wie 

kon werken werd uit de inrichtingen gehaald om te werken. Alleen de waanzinnigen die niet konden 

werken bleven achter. Ze werden bevrijd uit de kelders en verhuisden naar inrichtingen waar vooral 

de medische blik overheerste. De waanzinnigen werden geobserveerd en de verschillende vormen 



van waanzin werden beschreven: melancholie, manie, hysterie en hypochondrie. Het is het begin van 

de wetenschappelijke psychiatrie waarbij al het afwijkende gedrag geprobeerd wordt om in te delen 

in verschillende categorieën.   

Emile Kraepelin (1856 – 1929) is de eerste psychiater die op een wetenschappelijke manier afwijkend 

gedrag probeert onder te verdelen. Hij was tevens de eerste die biologische oorzaken probeerde aan 

te wijzen als veroorzaker van mentale ziekten. Gedurende zijn leven als psychiater had hij als doel om 

zichtbare pathologische oorzaken voor mentale ziekten aan te wijzen. Hij beschreef zeer uitvoerig 

welke symptomen zijn patiënten vertoonde, vond hierin patronen en noemde dit toestandsbeelden. 

Aan de hand van gedrag wat hij observeerde en de patronen die hij hierin vond, kon hij diagnoses 

toeschrijven aan zijn patiënten. Het is hem echter nooit gelukt om een pathologische oorzaak aan te 

wijzen voor psychiatrische toestandsbeelden. Zijn werk echter was zo systematisch geordend dat hij 

wordt beschouwd als de belangrijkste psychiater van de 19e eeuw.  

In zijn werk beschrijft Foucault hoe het discours van de desbetreffende tijdgeest invloed heeft op de 

maatschappelijke houding jegens mentale ziekten. Gedurende een nieuwe periode in de 

geschiedenis ontstaan er nieuwe mensbeelden met bijbehorende visies op waanzin. In de 

renaissance is men gefascineerd door de waanzin, wat terug te zien is in de beeldende kunst uit die 

tijd waarbij waanzinnigen een prominente plek hebben. In de verlichting, waarbij er een nadruk 

ontstaat op ratio, ontstaat er vooral een angst voor alles wat irrationeel is, en worden de 

waanzinnigen afgesloten en opgesloten. Ziekten, zowel fysiek als mentaal worden in de renaissance 

en in de verlichting voornamelijk nog gezien als een gevolg van het maken van moreel foute keuzes. 

Gedurende de wetenschappelijke revolutie veranderen de waanzinnigen in een medisch 

studieobject, de eerste poging om het onbekende te categoriseren en een naam te geven. De relatie 

tussen maatschappelijke discoursen en de omgang met mentale afwijkingen komt in het werk van 

Foucault goed naar voren. In het volgende hoofdstuk wordt stil gestaan bij discoursen van vandaag 

de dag en hoe deze mogelijk een invloed hebben op de huidige visie jegens mentale gezondheid.  

2.3 Welke maatschappelijke discoursen dragen bij aan de problematisering van 

mentaal ongemak? 
Hierboven is uiteengezet hoe verschillende dominante discoursen door de geschiedenis heen, 

mogelijk invloed hebben gehad op de omgang met mentale afwijkingen. In dit deel wordt stil gestaan 

bij verschillende discoursen die 2021 aanwezig zijn in de samenleving, en hoe die mogelijk invloed 

hebben op de omgang met mentale ongemak. Dit wordt gedaan door allereerst uiteen te zetten 

welke mogelijke discoursen aanwezig zijn in de huidige samenleving aan de hand van het werk van 

zorgethici Joan Tronto en Evelien Tonkens. Vervolgens wordt besproken hoe deze discoursen 

mogelijk invloed hebben op de mentale gezondheid en op mentaal ongemak.  



2.3.1 Opkomst van de neoliberale meritocratie 
Een zorgethische auteur die in haar werk aandacht besteed aan de invloed op het politieke klimaat 

op de manier waarop mensen samenleven is Joan Tronto. Een neoliberaal politiek klimaat heeft 

ertoe geleid dat de samenleving zich steeds meer gaat conformeren naar een samenleving waarin de 

vrije markt overheerst, ook wel het vrije markt discours, betoogt Tronto (2017). Het onderliggende 

idee van het neoliberalisme is dat mensen vrije wezens zijn die autonome keuzes kunnen maken. De 

vrije markt wordt gezien als het beste middel om mensen deze keuzes en opties aan te bieden. Elke 

markt reguleert zichzelf met zo min mogelijk bemoeienis van de overheid. De mens is vrij om zelf op 

rationale wijze een verantwoordelijke keuze te maken. Het mensbeeld waar het neoliberalisme op is 

gebaseerd is wat Tronto een homo economicus noemt. Er ligt nadruk op het individu, eigen 

verantwoordelijkheid en keuzevrijheid.  

Deze nadruk op eigen verantwoordelijkheid komt ook terug in het idee van een meritocratische 

samenleving (Swierstra & Tonkens, 2008). Deze term werd voor het eerst geïntroduceerd door 

filosoof en politicus Michael Young (1958) in een kritisch, satirisch werk. De meritocratische 

samenleving is er één waarbij merites – ook wel verdiensten – bepalend zijn voor de status die 

iemand inneemt. Een meritocratische samenleving is een samenleving waarbij status niet wordt 

bepaald door afkomst, huidskleur of sekse, maar door wat iemands verdiensten zijn voor de 

maatschappij. Dit zou idealiter leiden tot een rechtvaardige samenleving. Iedereen zou dezelfde 

kansen krijgen om zijn talenten te ontplooien en mensen zouden op de juiste plek in de samenleving 

terecht komen om deze talenten in te zetten. Degene die vervolgens hun talenten het beste tot recht 

kunnen laten komen en daarmee het meest verdienstelijk zijn voor de samenleving zouden de 

hoogste status genieten. De verantwoordelijkheid voor zelfontplooiing en het ontwikkelen van 

talenten ligt bij het individu zelf. Om te kunnen bepalen wie de beste verdiensten levert, of het beste 

presteert, worden prestaties continu vergeleken. Het meritocratisch systeem wordt gedreven door 

de competitie en concurrentie.   

Het meritocratisch idee komt goed tot uiting in een neoliberale samenleving waar vrije markt 

discours overheerst (Verhaeghe, 2011). Met de komst van het neoliberalisme verschuift de focus van 

een verzorgingsstaat naar een vrijemarkteconomie. In de verzorgingsstaat was de burger een 

onderdeel van een gemeenschap, waarbij de overheid de verantwoordelijkheid had om voor de 

gemeenschap te zorgen. Inmiddels is de gemeenschap verdwenen en wordt van het individu 

verwacht dat die voor zichzelf zorgt, aldus Tronto (2017). De gemeenschap verschuift naar achter en 

maakt plaats voor de opkomst van het individu. Daarbij ligt de focus van zowel de meritocratie als 

het neoliberalisme op productie en op winst. De markt is bovendien de ultieme plek om met elkaar 



te concurreren. Eigen verantwoordelijkheid en individualisme zijn de raakvlakken van het 

meritocratisch idee en het neoliberalisme.   

2.3.2 Gevolgen van de meritocratie 
Er is veel kritiek op het idee van het meritocratisch systeem. Het heeft een negatief effect op 

iemands zelfrespect, aldus hoogleraren Burgerschap en respectievelijk Filosofie Tonkens & Swierstra 

(2008). Als iedereen gelijke kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en de verantwoordelijkheid 

hiervoor bij het individu zelf ligt, is het falen hiervan alleen de schuld van het individu zelf. “Kon je 

vroeger nog zeggen ‘maar ik heb nooit een eerlijke kans gehad’, in een werkelijke meritocratie zou 

dat excuus niet langer gelden” (Swierstra & Tonkens, 2008, p. 2). Wanneer mensen onderaan de 

samenleving eindigen, hebben ze dit — volgens het meritocratisch ideaal — aan zichzelf te danken. 

De winnaars kijken neer op de verliezers met als gevolg dat het solidariteitsgevoel onderling 

afneemt.   

Prestatie en productie zijn twee belangrijke aspecten in de meritocratische samenleving. Foucault 

(1961) benoemt in zijn werk al het belang van het arbeidsmoraal. Het motief voor dwangarbeid 

ontstond niet vanuit economische motieven, maar vanuit morele motieven. Wie gedwongen werd 

tot arbeid zou vanzelf weer een moreel mens worden. Werken was namelijk een straf die door God 

werd opgelegd. Wanneer normen en waarden maar lang genoeg van buitenaf worden opgelegd, 

worden ze vanzelf geïnternaliseerd en wordt het onderdeel van de identiteit: “we zijn wat we doen” 

(Verhaeghe, 2019). En hoe hoger het behaalde opleidingsniveau, hoe meer status een baan heeft. De 

meritocratische filosofie heeft ertoe geleid dat de maatschappij veranderd is in een 

prestatiemaatschappij, betoogt Verhaeghe (2011). Wie presteert doet mee, en wie niet kan 

presteren valt af, zie afbeelding 3.  

Afbeelding 3 Meme op het internet over de hoge doelen die jongvolwassenen voor zichzelf stellen. Bron: 

https://www.buzzfeed.com/natalyalobanova/memes-thatll-get-you-through-an-existential-crisis 



De norm in de neoliberale meritocratie is efficiëntie, produceren en winst maken. Wie hier niet aan 

kan voldoen faalt, stelt Verhaeghe (2012). In een maatschappij waarbij mensen hun identiteit laten 

afhangen van wat ze produceren en welke sociale positie ze innemen, is geen plaats voor falen. Falen 

is zwak en niemand wilt zich identificeren met de zwakken, schrijven Swierstra & Tonkens, (2008). 

Daarbij is het competitieve aspect van de meritocratische samenleving niet voor iedereen 

weggelegd. Mensen die niet gemotiveerd blijven om de competitie aan te gaan zullen niet bovenaan 

de meritocratische ladder eindigen en ervaren het gevoel mislukt te zijn. Kortom, de meritocratie laat 

geen ruimte open voor het maken van fouten. Bovendien, schrijven Verhaeghe (2011) en hoogleraar 

zorgethiek Carlo Leget (2013a), zorgt het meritocratische ideaal ervoor dat de gedachte overheerst 

dat het leven maakbaar is. Elk doel is te behalen zolang men er maar hard genoeg voor werkt 

(Verhaeghe, 2011). Daarnaast biedt de vrije markt voldoende producten die hulp kunnen bieden bij 

het halen van deze doelen, zie Afbeelding 4.Afbeelding 4 Enkele voorbeelden van boeken 

verkrijgbaar op de markt die productiviteit bevorderen 

2.3.3 Medicalisering van negatieve gevoelens 
In 2017 publiceert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een rapport genaamd: 

medicalisering van levensfasen. Medicalisering is het proces waarbij menselijk gedrag of menselijk 

afwijken wordt getransformeerd in een medische aandoening. Het heeft als functie dat afwijkend 

gedrag of beangstigende emoties begrepen kunnen worden in medische termen (Denys, 2020; Raad 

voor Volksgezondheid en Samenleving, 2017a). Het rapport noemt dat — in het geval van 

jongvolwassenen — de overgang van jongeren naar volwassenen gepaard kan gaan met 

onzekerheden: een gebrek aan kaders kan leiden tot onzekerheid en mogelijk somberheid. “Dat 

roept de vraag op of er een relatie is tussen toegenomen keuzevrijheid en meer somberheid bij 

jongvolwassenen”, (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2017). De auteurs van het rapport 

Afbeelding 4 Enkele voorbeelden van boeken verkrijgbaar op de markt die productiviteit bevorderen. Bron: www.bol.com 



stellen de vraag: is het nog wel mogelijk om te accepteren dat sommige levensfases moeilijker zijn 

dan andere en dat mensen meer zoekend zijn?  

Het bezoeken van een psycholoog kan helpen om de angstige en onzekere gevoelens te relativeren, 

er grip op te krijgen, te accepteren en tot slot te normaliseren. “Op dat ogenblik hebben we iemand 

nodig die ons komt geruststellen en zekerheid kan bieden. (…) Op dat punt kan een morele autoriteit 

soelaas bieden” (Verhaeghe, 2019, p. 80). De psychologie en de psychiatrie helpen hierbij door 

mensen te helpen betekenis te vinden in hun verhaal (Denys, 2020). Middels taal en betekenis 

probeert men om grip op de wereld om zich heen te krijgen, zie afbeelding 5. Wanneer het 

onbekende en afwijkende tot normaal wordt omgevormd, verdwijnt ook de angst die deze gevoelens 

kunnen oproepen. Bovendien, door een medische verklaring te zoeken voor afwijkend gedrag wordt 

de illusie gewekt dat er een oplossing voor het probleem is in de vorm van therapie of medicatie, 

schrijft zorgethicus Carlo Leget (2013): “wie zich niet fijn voelt, moet meteen geholpen worden”, het 

gevolg hiervan is dat de tolerantie om met leed om te gaan af neemt.      

2.3.4 De paradox van leefstijl politiek 
Trudy Dehue, wetenschapsfilosoof, schrijft veel over de psychiatrische wetenschap in haar werk        

(2014). Zij veronderstelt dat de wetenschap en de samenleving elkaar in een houdgreep vasthouden. 

Als gevolg van het heersende discours in de leefstijlpolitiek, worden mensen zelf geacht 

verantwoordelijk te zijn voor hun eigen brein. Zo wordt mentale gezondheid een eigen keuze. 

Emotionele problemen waar deze mensen mee kampen willen mensen dan graag zelf oplossen. De 

biomedische wetenschap slaat als gevolg zijn handen ineen met de meritocratie door de opkomst 

van nieuwe psychofarmaca, het verbreden van criteria in de DSM (waardoor meer mensen voldoen 

aan deze criteria) en het idee van het maakbare brein en psychologische hulp als product, zie Fout! V

erwijzingsbron niet gevonden.. Als falen en verdriet als stoornis worden ingekaderd, betekent dat 

dat er geen ruimte meer is voor het ervaren van deze emoties. De maatschappij verhardt.  

Afbeelding 5 Cartoon over psychiater Sigmund in De Volkskrant door Peter de Wit 



Het is een leefstijlpolitiek paradox, aldus Dehue. In het huidige politieke klimaat wordt er een groot 

beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen met als gevolg dat elk falen wordt gezien als een 

eigen verantwoordelijkheid waarbij mensen dit zelf willen oplossen. Mensen hebben een uitweg 

nodig en ze zoeken oorzaken in zichzelf in de vorm van psychische stoornissen, wat leidt tot 

medicalisering. Tegelijkertijd pleit de overheid voor meer zelfredzaamheid van mensen als oplossing 

voor het probleem van medicalisering in de GGZ. De context waarin mensen psychische klachten 

ontwikkelen wordt hierbij vergeten. Dehue beschrijft in haar boek, Betere mensen (2014) hoe de 

deze paradox zich heeft ontwikkeld in het afgelopen decennium. Allereerst was er in het vorige 

decennium het idee dat falende biologie, of mentaal ongemak, een psychische stoornis was die 

mensen konden voorkomen. Vanuit de overheid werden er bewustwording campagnes 

georganiseerd omtrent mentale gezondheid. Tegenwoordig heerst er het idee in de overheid dat 

deze falende biologie door mensen zelf had kunnen voorkomen door te kiezen voor een gezond 

leven. 

Foucault beargumenteert in zijn werk hoe maatschappelijk discoursen invloed hebben op wat als 

afwijkend en als normaal wordt beschouwd. Dehue stelt dat het huidige leefstijl discours, waarbij 

eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staat, juist leidt tot ziek maken. “Omdat falen geen 

optie is, falen we massaal en omdat we massaal falen, is falen de norm van de massa”, schrijft Denys 

(2020, p. 135). Scheidingslijnen tussen normaal en abnormaal, wel een psychische aandoening 

hebben of niet, gezond of ongezond zijn vervaagd. De samenleving als geheel is ziek, stelt Leget 

(2013).  

Afbeelding 6 Psychologische hulp wordt neergezet als product waarover men op elk mogelijk moment kan beschikken. 

Bron: eigen foto’s 



3 Zorgethische deelvraag 
In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op hoe en welke maatschappelijk discoursen invloed 

hebben op het omgaan met mentaal ongemak. In dit hoofdstuk ligt de focus op ideeën in de 

zorgethiek over omgaan met mentaal ongemak. De deelvraag die hier beantwoord wordt is als volgt: 

Welke inzichten uit de zorgethische literatuur zijn van toepassing op de omgang met mentaal 

ongemak? In de zorgethische literatuur is vrijwel geen literatuur beschikbaar over omgaan met 

mentale ongemakken gericht op het individu. Hierom is gekozen om in de zorgethische literatuur te 

zoeken naar critical insights die zich richten op omgaan emoties zoals falen en verdriet. Daarnaast 

heb ik gekozen om in de zorgethische literatuur te zoeken naar inzichten die zich richten op ‘het 

omgaan met zichzelf’, ook wel zelfzorg. Gecombineerd kunnen deze theoretische opvattingen 

tezamen inzicht bieden in hoe vanuit zorgethisch perspectief jongvolwassenen ‘goed’ om kunnen 

gaan met mentaal ongemak.  

3.1 Definitie van zorgen  
In de Utrechtse zorgethiek staat het werk van Joan Tronto (1993) centraal. Zorgen wordt door haar 

gedefinieerd als volgt: "een menselijke activiteit die alles omvat wat wij doen om onze wereld zo in 

stand te houden, te continueren en te herstellen dat we daarin zo goed mogelijk kunnen leven. Die 

wereld omvat onze lichamen, ons persoon zijn en onze omgeving die we trachten te werven tot een 

complex, het leven ondersteunend web" (p. 103). In de praktijk van zorgen zijn vier fasen te 

ontdekken, eveneens omschreven door Tronto. Deze fasen worden hieronder kort toegelicht. 

1) Oog hebben voor 

Zorgen gebeurt vanuit een zorgbehoefte. Voordat een persoon kan zorgen, moet er een zorg 

behoefte geconstateerd worden. Deze zorgbehoefte moet worden herkend en erkent, 

hiervoor is aandachtigheid een cruciaal element. Zonder aandacht is het niet goed mogelijk 

om oog te hebben voor de zorgbehoefte.  

2) Ervoor zorgen dat 

Wanneer de zorgbehoefte is geconstateerd, moet de zorg die gaat worden geleverd 

voorbereid worden. Hiervoor kunnen materialen of competenties nodig zijn. 

Verantwoordelijkheid moet worden genomen om deze aspecten van zorg te organiseren.   

3) Zorgen 

In de derde fase van zorg, wordt er daadwerkelijk zorg gegeven. Het is een fysieke handeling 

die een zorgverlener uitvoert.  Belangrijk is dat de zorgverlener de competenties heeft om 

deze handelingen uit te kunnen voeren.  

 

 



4) Reageren op zorg  

De laatste fase van zorg heeft betrekking op de zorgontvanger. Zorg ontvangen is een actief 

proces. De zorgontvanger moet ontvankelijk zijn voor zorg. Daarbij is een belangrijk aspect 

om te controleren bij de zorgontvanger of de geleverde zorg de juiste zorg is.  

3.2 Relationele zorg  
In de zorgethiek staan relaties centraal. De wereld is opgebouwd uit een web van relaties, en door de 

activiteit van zorgen worden deze relaties onderhouden. Mensen zijn continu verbonden met elkaar 

in een web van relaties, en elke handeling heeft niet alleen invloed op het individu maar op alle 

relaties in het web van het individu, schrijft zorgethicus van het eerste uur Margaret Urban Walker 

(1990). Mensen zijn wie ze zijn door de zorgen van een ander. Vanuit deze inzichten is het 

zorgethisch gedachtengoed ontwikkelt. De dyadische relatie tussen de zorgontvanger en de 

zorgverlener is de belangrijkste bron om te achterhalen wat goede zorg is. Goede zorg stelt namelijk 

de relatie tussen beiden centraal, waarbij er continu wordt gehandeld om de leefwereld in stand te 

houden. De zorgethiek fungeert daarbij ook als een kritiek op de neoliberale samenleving waarin het 

individu meer centraal staat. Mensen zijn van oorsprong relationele wezens en hebben altijd een 

zeker afhankelijkheid naar elkaar toe, betoogt de zorgethiek.  

Zorgethische literatuur met betrekking tot zelfzorg richt zich vrijwel altijd op zorgen voor het zelf in 

de relatie tot de ander. Othercenterdness is een centraal begrip in de zorgethische literatuur. In de 

verschillende fasen van zorgen zoals Tronto die heeft beschreven, is er sprake van een dyadische 

relatie, namelijk die tussen zorgverlener en zorgontvanger. Ook in het werk van andere zorgethische 

auteurs staat de relatie tussen de zorgverlener en de zorgontvanger centraal. Inzichten omtrent deze 

relatie staan hieronder kort toegelicht.  

3.2.1 De zorgontvanger en de zorgverlener in zorgrelaties  
Zorgethicus Nel Noddings (1984) is van mening dat zorgende relaties altijd bestaan uit twee mensen, 

namelijk de zorgverlener en de zorgontvanger. De zorgverlener ontwikkelt diens identiteit door te 

zorgen voor de ander. Noddings spreekt over een zelf dat ethisch wordt op het moment dat er een 

verbinding ontstaat tussen het werkelijke zelf en het ideale zelf. Het ideale zelf is een zelf dat is 

verenigd met zorgen, namelijk het zorgende zelf met aandacht voor zowel de zorgverlener en de 

zorgontvanger. Het streven naar het ideale zelf moet omarmd worden. Hoe sterker de verbinding 

tussen het werkelijke zelf en het ideale zorgende zelf, hoe ethischer het zelf wordt. Volgens Noddings 

is de zorgverlener an sich incompleet door het verlangen om ontvangen, bevestigd, begrepen en 

geaccepteerd te worden. Het ideale zelf wordt dus verwezenlijkt door te zorgen voor anderen. De 

ander moet wederkerig zijn in het ontvangen van de zorg, anders kan de zorgverlener het verlangen 

om ontvangen te worden niet bevredigen.  



Een andere zorgethische auteur die veel over zorgen in relaties en het zelf heeft geschreven is Eva 

Feder Kittay (1999). Mensen zijn afhankelijke wezens en daarin zijn ze kwetsbaar. Iedereen die in die 

kwetsbaarheid behoeftig is aan zorg zou deze moeten krijgen. Een zorgverlener zou op diens beurt 

ook weer zorg moeten ontvangen van iemand. Zo ontstaan er nested relationalites, iedereen is met 

elkaar verbonden door middel van zorgrelaties. Elk persoon bevindt zich dus in zorgrelaties. Dit 

maakt zorg een sociale verplichting. Zonder zorg voor elkaar zouden mensen het niet redden. 

Mensen zorgen dus ten alle tijden voor elkaar. Kittay (1999) schrijft over een transparant self, een 

zelf dat allereerst de zorgbehoefte van de ander ziet, en daarna pas diens eigen zorgbehoefte. Kittay 

beschrijf vooral een zelf wat zichzelf opoffert in het belang van de ander.  

3.3 Zorgen voor jezelf 
In de zorgethiek staat altijd de relatie tussen de zorgverlener en de zorgontvanger centraal. Het 

zorgend-zelf wordt ethisch ontwikkelt door te zorgen voor de ander, de zorgontvanger. Wat echter 

niet wordt erkent door deze auteurs is dat zorgen ook een activiteit is die iemand voor zichzelf kan 

doen. De zorgverlener is dan tegelijkertijd de zorgontvanger. Zelfzorg valt ook onder de definitie van 

zorgen die Tronto hanteert. Zelfzorgen is namelijk ook een activiteit of een praktijk die wordt 

uitgevoerd om onze wereld in stand te houden, te continueren en te herstellen. “Wie goed wil 

zorgen voor een ander, moet goed zorgen voor zichzelf. Want wat je zelf niet hebt, kun je ook een 

ander niet geven”, stelt Leget (2015).  

Zorg verlenen hoeft dus niet altijd in relatie tot de ander. Zorg verlenen kan ook in relatie tot het zelf: 

zorgen voor jezelf. Vooral in een samenleving die gericht is op het individu waarbij mensen minder 

oog voor elkaar hebben, wordt het steeds essentiëler dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. In de 

zorgethiek is weinig tot niets geschreven over deze zelfzorgende relatie, het gaat namelijk tegen het 

idee van relationele zorg in wat in de zorgethiek centraal staan. De teksten in de zorgethiek over 

zelfzorg zijn vooral gericht op hoe zorgprofessionals voor zichzelf kunnen zorgen in de hectische en 

turbulente praktijk van zorgen (Baur et al., 2017). Echter, zelfzorg is niet beperkt voor 

zorgprofessionals. Ieder mens kan voor zichzelf zorgen.  

3.3.1 De ethiek van zelfzorgen  
Er zijn op het internet verschillende definities van zelfzorg te vinden. De meest recente en officiële 

definitie van de WHO luidt als volgt: 

“The ability of individuals, families and communities to promote health, prevent disease, maintain 

health, and to cope with illness and disability with or without the support of a healthcare provider. 

(…) Fundamental principles for self-care include aspects of the individual (e.g., self-reliance, 



empowerment, autonomy, personal responsibility, self-efficacy) as well as the greater community 

(e.g., community participation, community involvement, community empowerment).” (WHO, 2021). 

Deze definitie van zelfzorgen is echter zeer praktisch ingesteld en focust zich niet op het ethische 

aspect van zelfzorg. In dit hoofdstuk worden vooral inzichten met betrekking tot zelfzorg vanuit een 

zorgethische lens beschreven.  

De rol van emoties in (zelf)zorg  

Welke inzichten vanuit de zorgethische literatuur met betrekking tot emoties zijn van toepassing op 

zelfzorg? In de zorgethiek worden emoties beschouwd als een bron van kennis met betrekking tot 

goede zorg.  Baur et al. (2017) bespreken in hun artikel de impact van emoties van de 

zorgprofessional op het verlenen van goede zorg voor anderen vanuit zorgethisch perspectief. Zij 

halen verschillende zorgethische auteurs aan en verzamelen de inzichten over de rol van emoties in 

zorg. Volgens Baur et al. bevatten emoties kennis in de zin dat zij ons iets vertellen over wat we 

belangrijk achten en wat voor betekenis we ergens aan toekennen. Emoties bevatten kennis over 

wat goede zorg is, daarbij spelen emoties ook een rol in de motivatie om te zorgen. Gevoel is nodig 

om te realiseren dat ‘iets verkeerd voelt’ en dat zorg nodig is. Gevoelens zijn de fundering voor al het 

ethisch handelen stellen Baur et al.  

Een ander belangrijk inzicht in de zorgethiek is dat het lichaam een drager is van kennis, embodied 

knowledge. Dit inzicht wordt uitgewerkt door Maurice Hammington (2004). Deze embodied 

knowledge omvat de gevoelens en de zintuigelijke ervaringen die wij als mensen ervaren door middel 

van ons lichaam. Als menselijke wezens zijn we dus verbonden met het zijn in de wereld via ons 

lichaam. Kennis over onszelf en over de wereld bevindt zich dus in het lichaam. Het is dan ook 

middels het lichaam dat we erachter kunnen komen hoe we moeten zorgen voor elkaar. 

Pulcini (2017) vindt dat de stelling dat emoties en gevoelens de fundering zijn voor ethisch handelen 

te generalistisch is. In haar artikel werkt zij uit welke emoties en gevoelens dan vooral belangrijk zijn 

voor de motivatie om te zorgen. Empathie wordt door meerdere zorgethische auteurs aangehaald als 

één van de belangrijkste emoties die het zorgen motiveren. Empathie zorgt er namelijk voor dat we 

oog hebben voor de gevoelens van de ander, en brengt ons in staat om een relatie aan te gaan met 

deze ander. Echter, beargumenteert Pulcini, in staat zijn tot empathie is niet genoeg om zorgen te 

doen motiveren. Empathie is een neutrale staat van zijn die kan leiden tot andere emoties. Door 

middel van empathie zijn we in staat om met de ander mee te voelen, welke gevoelens dit zijn hangt 

af van de ander en het type relatie. In haar artikel onderscheid Pulcini drie soorten van zorg, waarbij 

ze van elke soort uitwerkt welke emoties daarbij komen kijken, namelijk; zorgen vanuit liefde, zorgen 

als werk en zorgen voor de onbekende ander. Vooral deze eerste variant van zorgen is van belang 



wanneer we praten over zelfzorg.  Zorgen voor de ander vanuit liefde bevat ook een aspect van 

zelfliefde, hiermee wordt bedoeld een compassie naar het zelf. Goede zorg vanuit liefde, stelt Pulcini, 

houdt soms in dat zorgverleners hun zelfopofferingsideaal moeten loslaten en eerst voor zichzelf 

moeten zorgen voordat ze voor de ander kunnen zorgen.  

3.3.2 Zelfzorg als levenskunst volgens Joep Dohmen 
Zorgethici houden zich continu bezig met de vragen: Wat is goede zorg? In de zorgethiek staat vooral 

de zorgontvanger centraal. In de bovenstaande artikelen wordt de rol van emoties uitgelicht in zorg 

en hoe deze emoties invloed kunnen hebben op het zorgproces of juist wezenlijk onderdeel zijn voor 

de motivatie om te zorgen. De conclusie die vaker terug komt in deze artikelen is dat om goed te 

kunnen zorgen voor de ander, mensen eerst voor zichzelf moeten zorgen (Leget, 2015; Noddings, 

1984; Pulcini, 2017). In de zorgethische literatuur is echter weinig aandacht voor zelfzorg. Het kan 

namelijk worden beschouwd als egoïstisch en individualistisch en gaat tegen het idee van 

relationaliteit in.  

Vanuit andere disciplines is echter wel geschreven over zelfzorg. Een Nederlandse filosoof die veel 

geschreven heeft over zelfzorg is filosoof en ethicus prof. Dr. Joep Dohmen. Vanuit humanistisch 

oogpunt stelt Dohmen dat onafhankelijkheid een mythe is (2013). Het individu kan niet worden 

losgezien van zijn omgeving of relaties, maar in deze omgeving heeft het individu wel behoefte aan 

ruimte om zijn of haar eigen leven vorm te geven. Deze filosofische activiteit van de vormgeving van 

het eigen leven noemt Dohmen levenskunst. Levenskunst is de vorm van leren omgaan met jezelf.  In 

zijn werk verwijst hij ook naar het gedachtengoed van Foucault omtrent zelfzorg, vrijheid en 

zelfkennis. Zelfzorg leert ons om eigen grenzen te ontdekken, situaties in te schatten en zo op zoek te 

gaan naar de juiste manier van handelen. Eigenlijk is zelfzorg een soort zelfonderzoek. In zijn werk 

benoemt Dohmen vijf aandachtspunten en aspecten die belangrijk zijn in het kader van zelfzorg.   

Allereerst benoemt hij zelfkennis, als hermeneutiek van het zelf. Het was één van Socrates bekendste 

gezegdes: “Ken uzelf”. Op grond van je eigen herinneringen en ervaringen uit het verleden krijg je 

verwachtingen naar de toekomst. Voor zelfkennis kan je ook gebruik maken van de ander die een 

spiegel voor houdt. Ook het lezen en het vertellen van verhalen kan ons helpen aan zelfkennis. Ten 

tweede is handelingsbekwaamheid nodig om een eigen levenshouding te ontwikkelen, een 

praktische eis. Men moet daadkrachtig zijn om zijn zelfkennis in te zetten. Iemand zonder zelfkennis 

is niet in staat om voor zichzelf te zorgen, maar dat betekent niet dat iemand die wel over zelfkennis 

beschikt daarmee gelijk een goede zelfzorger is. Je moet in de praktijk leren hoe je goed kan 

handelen. Dat geldt niet alleen voor praktische handelingen maar ook voor deugden, zoals 

zelfbeheersing.  Het derde aspect is waardeoriëntatie, waarbij wordt onderzocht wat men belangrijk 

vindt in het leven. Zelfzorg is daarbij ook gelijk een soort morele psychologie. Waardeoriëntatie lijkt 



op zelfkennis, in de zin dat zelfkennis gepaard gaat met het ontdekken wat iemand belangrijke 

waarden vindt om richting te geven aan diens leven. De zoektocht naar je eigen morele oriëntatie 

gaat ook gepaard met het vormen van je morele identiteit. Het vierde aspect betreft tijdelijkheid, 

hoe gaat iemand om met zijn eigen geschiedenis en biografie, maar ook hoe gaat iemand om met het 

verstrijken van de tijd. Alle handelingen die je uitvoert hebben impact op de toekomst. Verleden, 

heden en toekomst staan met elkaar in verbinding en hebben invloed op alles wat je doet. Omdat 

het leven eindig is, moet je ook nadenken over wat je belangrijk vindt om te doen of na te laten 

voordat het einde in zicht is. Het laatste aandachtspunt is maatschappelijke gesitueerdheid, we 

moeten ons bewust zijn van de maatschappelijke context en deze op de juiste manier interpreteren 

willen we voor onszelf kunnen zorgen. De individuele wereld waar we op dit moment in leven dwingt 

ons om onze eigen weg te zoeken en keuzes te maken.  

Voor zelfzorg is de ander nodig. Het is in de relatie met de ander waarin het zelf ruimte kan innemen 

voor zichzelf. Via de ander leren we onszelf kennen. Dohmen stelt dan ook dat vriendschap cruciaal is 

in het proces van zelfzorgen. Vrienden helpen elkaar in de zoektocht naar wat het goede leven is. Ze 

zullen eerlijk zeggen waar het op staat en elkaar confronteren waar nodig. Dohmen stelt dat 

vriendschap de enige relatie is waarbij intense bemoeizucht gedoogd wordt. Via vriendschap doen 

we morele kennis op waar we in ons eentje niet op zouden komen, maar kennis die essentieel is om 

levenskunst uit te oefenen.   

3.4 Tot slot  
In het tweede hoofdstuk is beschreven hoe veranderde discoursen door de geschiedenis hebben 

bijgedragen een medicalisering van mentaal ongemak. Negatieve emoties krijgen een medische 

sticker waardoor ze beter begrepen kunnen worden. In het zorgethische deel zijn verschillende 

zorgethische inzichten aangevuld met filosofische inzichten met betrekking tot zelfzorg. Emoties 

vormen een belangrijke bron van kennis, ook negatieve emoties. Om voor het zelf te zorgen is het 

erkennen van deze emoties van groot belang. Het belangrijkste aspect wat terugkomt in de visies van 

bovengenoemde denkers met betrekking tot zelfzorg is de rol van de ander. De ander is onmisbaar in 

de zorg voor onszelf en maakt ons tot wie wij zien.  

 

 

 



4 Methode 

4.1 Inleiding 
Bovenstaande tweede hoofdstukken vormen het theoretisch deel van deze scriptie. Hieronder wordt 

het empirisch deel van deze scriptie uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt de gebruikte methode voor 

het empirisch deel van het onderzoek beschreven. De dialoog tussen onderzoeker en respondenten 

over hun eigen ervaringen, perspectieven en maatschappelijke invloeden is het startpunt voor het 

empirisch deel van dit onderzoek. De vraag die met dit empirisch onderzoek beantwoord gaat 

worden is de volgende: 

Hoe ervaren jongvolwassenen mentaal ongemak en hoe speelt zelfzorg een rol in deze ervaring? 

De volgende deelvragen zijn hierbij geformuleerd: 

1. Hoe ervaren jongvolwassenen mentaal ongemak? 

2. Hoe zorgen jongvolwassenen voor zichzelf ten tijde van mentaal ongemak? 

3. Welke rol speelt de ander in de ervaring van mentaal ongemak en zelfzorgen? 

De methode die wordt gebruikt om deze vragen te beantwoorden is fenomenologie, middels 

interviews met vrienden. Waarom in dit onderzoek voor interviews met vrienden is gekozen wordt 

hieronder nader toegelicht. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: allereerst wordt de onderzoek 

benadering vanuit de Utrechtse zorgethiek beschrijven, vervolgens wordt de fenomenologische 

methoden beschreven. Daarna worden bepaalde keuzes binnen deze methode toegelicht. Ten slot 

wordt het belang van reflexiviteit genoemd.  

4.2 Onderzoeksbenadering 
Het onderzoek in deze scriptie wordt uitgevoerd aan de hand van de onderzoeksmethode passend bij 

de Utrechtse zorgethiek.  De Utrechtse zorgethiek past in een sociaal-constructivistisch wereldbeeld. 

Deze kennistheorie neemt als uitgangspunt dat mensen betekenis geven aan hun eigen ervaringen 

waarbij de omgeving en sociale processen invloed hebben op deze betekenis. In de Utrechtse 

zorgethiek staat de alledaagse ervaring centraal. Door de lens van zorg wordt de alledaagse ervaring 

met betrekking tot een zorgpraktijk in kaart gebracht waarbij elke keer de vraag wordt gesteld: wat is 

goede zorg in deze particuliere context? Vanuit de zorgethische theorie worden inzichten verzameld 

met betrekking tot deze ervaring. Vervolgens wordt middels empirisch onderzoek de geleefde 

ervaring onderzocht. De theorie en de empirie van de zorgethiek staan middels een dialectische 

bewegingen tegenover elkaar. De inzichten in de theorie worden verrijkt en bevraagd door de 

resultaten van het empirisch onderzoek. De kennis opgedaan van het empirisch onderzoek kunnen 

bijdragen aan nieuwe inzichten in de theorie, zie Afbeelding 7. 



 

Afbeelding 7. Visuele weergave van de dialectische relatie tussen theorie en empirie in de Utrechtse zorgethiek. Bron: 
www.zorgethiek.nu 

De geleefde ervaring en de zorgpraktijk staan beide centraal in dit onderzoek. Deze geleefde ervaring 

gaat over het fenomeen mentaal ongemak. De zorgpraktijk richt zich op de praktijk van zorgen voor 

jezelf ten tijde van mentaal ongemak. In het theoretisch deel wordt ingegaan op de ordening van de 

samenleving met betrekking tot de geleefde ervaring en de zorgpraktijk. Beiden aspecten kunnen 

middels verschillende onderzoeksmethoden worden onderzocht. In de zorgethiek spelen vooral de 

fenomenologie en de etnografie een belangrijke rol. In dit onderzoek is gekozen om middels 

fenomenologische interviews de geleefde ervaring te onderzoeken.  

4.3 Fenomenologie 
De fenomenologie als onderzoeksmethode richt zich op de geleefde ervaring. Volgens Duitse filosoof 

Edmund Husserl, de grondlegger van de fenomenologie als filosofie, moeten we opzoek naar de 

essentie van de ervaring in plaats van een verklaring (Cresswell, 1998; Johnson & Parry, 2015). Het 

doel is om de ervaring te begrijpen (verstehen). Om dit te bereiken moet de onderzoeker ‘terug naar 

de zaken zelf’, hiermee wordt door Husserl bedoeld dat de ervaring wordt ontleed tot de kern en dus 

de essentie van de ervaring blootligt. De fenomenologie richt zich dus op het beschrijven van de 

fenomenen zoals ze werkelijk zijn en is op zoek naar de intersubjectieve betekenis. Het gaat om de 

kern van het fenomeen, die voor iedereen herkenbaar zou kunnen zijn. Hiervoor zal de 



fenomenologische onderzoek verschillende individuele ervaringen verzamelen en deze los moeten 

maken van de participant die is gesproken, zo blijft de intersubjectieve ervaring over. Een belangrijk 

aspect bij deze ontleding is de open houding van de onderzoeker.  

Dit onderzoek richt zich op de geleefde ervaring van het fenomeen mentaal ongemak. Door 

verschillende kritische psychiaters wordt betoogd dat lijden en mentaal ongemak onderdeel is van 

het leven. Echter wordt het fenomeen ‘mentaal ongemak’ niet verder uitgewerkt. Doel van dit 

onderzoek is om het fenomeen mentaal ongemak te gaan ontleden. Door middels van interview met 

respondenten wordt geprobeerd om het fenomeen in zijn volledigheid te doorgronden en te 

begrijpen.  

4.3.1 Reflexiviteit  
Voor het in kaart brengen van geleefde ervaringen is het de taak van de onderzoekers om een open 

houding aan te nemen, deze open houding wordt ook wel de fenomenologische houding genoemd. 

Een open houding houdt in dat de onderzoeker diens eigen vooronderstellingen kent en tussen 

haakjes zet, ook wel bracketen. Husserl erkent dat het onmogelijk is om diens eigen opvatting 

compleet op te schorten, door deze juist tussen haakjes te zetten geeft dat de onderzoeker ruimte 

om te reflecteren op diens vooronderstellingen en te beschrijven hoe deze invloed hebben op de 

onthullen van het fenomeen. Bracketen is niet hetzelfde als subjectiviteit, het is de erkenning dat 

objectiviteit mogelijk invloed heeft op de ontleding van de geleefde ervaring. Psychologisch 

onderzoeker Linda Finlay (2008) omschrijft in haar werk het verschil tussen reflectiviteit en 

reflexiviteit met betrekking tot de fenomenologische houding. Reflectie, stelt Finlay, omvat het 

terugkijken op een gebeurtenis en hierover oordelen. Reflexiviteit gaat over het actief inzetten van 

diens vooronderstellingen en onderzoeken hoe deze invloed hebben op het gehele proces. Volgens 

Finlay is het de taak van de onderzoeker om constant te balanceren tussen reductie en reflexie van 

diens vooronderstellingen. Tijdens de interviews met respondenten ben ik als onderzoeker open over 

mijn eigen veronderstellingen en daag ik de respondenten uit zowel op hen als op mijn 

veronderstellingen te reflecteren. Als onderzoeker heb ik zelf ook ervaring met mentaal ongemak. 

Deze eigen ervaring dien ik enerzijds aan de kant te zetten, zo blijf ik als onderzoeker namelijk 

openstaan voor nieuwe ervaringen. Tegelijkertijd moet ik mij zeer bewust dat deze 

veronderstellingen invloed hebben op rol als onderzoeker, daarom dien ik ook mijn 

veronderstellingen te onderzoeken. Dit proces waarbij de onderzoeker zijn veronderstellingen 

onderzoekt, maar ook open blijft staan voor de ervaringen van de ander wordt in de fenomenologie 

bracketen genoemd.   



4.4 Vriendschap en goede zorg 
In de zorgethiek is de vraag die wordt gesteld: wat is goede zorg in deze particuliere situatie (Leget, 

van Nistelrooij, et al., 2019)? De zorgethische onderzoeker probeert om antwoord op deze vraag te 

krijgen door de particuliere situatie grondig en kritisch te onderzoeken. In de zorgethiek ligt de focus 

dus op het particuliere, ook wel het kleine. Zelfs in alledaagse praktijken van zorg bevindt zich 

moraliteit (Visse, 2014). In deze scriptie ga ik – als onderzoeker – samen met andere 

jongvolwassenen uit mijn eigen vriendenkring in gesprek om onze eigen ervaringen met betrekking 

tot zelfzorgen bloot te leggen en te doorgronden.  

Volgens zorgethica Margaret Urban Walker (1990) ontstaat morele kennis middels het expressive-

collaberative model. Hiermee beargumenteert zij dat morele kennis geworteld is in relationele 

praktijken. Zoals filosoof Joep Dohmen (2013) stelt is vriendschap cruciaal voor zelfzorg. Voor 

zelfzorg is de ander nodig. Voor deze methode in deze scriptie ga ik als zelfonderzoeker in gesprek 

met mijn eigen vrienden. Hoe ervaren wij mentaal ongemak, zelfzorg, welke rol speelt de ander 

hierin? Het voordeel dat ik hiervoor mijn eigen vrienden als respondenten kies, is dat er sprake is van 

een reeds onderling vertrouwen waardoor het voor beide partijen makkelijker is om kwetsbaar te 

zijn tijdens het interview.   

Er is specifiek gekozen om eigen vrienden te interviewen vanwege een aantal redenen. Allereerst in 

verband met Covid-19 was het wenselijk om mensen te includeren uit mijn eigen omgeving. 

Daarnaast was het voor mij als onderzoek gemakkelijk om deze mensen uit te nodigen voor een 

interview waarbij kwetsbaarheid belangrijk was. Bovendien was ik benieuwd wat deze manier van 

interviewen voor de vriendschap zou kunnen betekenen. Er is dus sprake van een convenience 

sample. Er waren echter wel bepaalde inclusiecriteria die werden gehandhaafd om vrienden te 

includeren.   

Het includeren van eigen vrienden kan ook een aantal beperkingen teweegbrengen. Zo is het voor 

mij als onderzoeker extra lastig om met een open houding interviews af te nemen omdat ik al 

voorafgaand beschik over bepaalde kennis van deze vrienden. Deze beschikbare kennis kan mijn 

open houding beïnvloeden. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat mijn eigen vriendengroep niet 

representatief is voor het probleem dat ik wil onderzoeken.  

4.5 Sensitizing concepts 
Sensitizing concepts zijn begrippen die de blik van de onderzoeker kunnen sturen. Deze worden 

voorafgaand het onderzoek geformuleerd aan de hand van de probleemstelling en het theoretisch 

kader. Voor dit onderzoek zijn de volgende sensitizing concepts belangrijk: 

 



- Emoties 

Omgaan met emoties, emoties voelen 

- Zelfzorg 

De betekenis hiervan, de uitvoering, belang van de ander in zelfzorg 

- Professionele hulp 

- Vriendschap 

Samen op zoek gaan, kwetsbaar durven zijn, bespreekbaar maken, eerlijk zijn 

- Betekenis 

Existentiële vragen 

4.6 Onderzoekseenheden  
De data die in deze scriptie verzameld is, is afkomstig van gesprekken tussen de onderzoeker (ik) en 

mijn vrienden. Mijn sociale kring bestaat uit hoogopgeleide twintigers (24 tot 29 jaar) waarvan een 

aantal psychologische hulp hebben (gehad) bij milde klachten. Het is deze hoogopgeleide groep 

jongvolwassenen die hoog bovenaan de sociale ladder bevindt in het meritocratische klasse systeem. 

Het is ook de groep mensen die psychiater als Damiaan Denys en Paul Verhaeghe bedoelen wanneer 

ze zich kritisch uiten over de grote groep twintigers en dertigers die bij milde psychische klachten 

naar de psycholoog gaan. Vrienden die voldoen aan de eis dat ze professionele hulp hebben gehad 

bij mentaal ongemak zijn geïncludeerd. In totaal zijn er vijf interviews afgenomen.  

4.7 Data verzameling 
Het doel van fenomenologisch interviewen is om concrete ervaringen te verzamelen en deze zo 

gedetailleerd mogelijk inventariseren. Tijdens het interview wordt gevraagd naar de geleefde 

ervaring van mentaal ongemak, waarbij het de taak is van de onderzoeker om deze ervaring zo goed 

mogelijk uit te vragen.  Doel van de interviews is om en leefwereld van de respondenten zo goed 

mogelijk proberen te begrijpen. Het is mijn taak als onderzoeker om tijdens een interview een open 

houding te hanteren. Ondanks dat de respondenten mijn vrienden zijn en ik al beschikte over 

bepaalde kennis met betrekking tot hun mentaal ongemak, heb ik geprobeerd om een open houding 

te handhaven. Fenomenologisch onderzoeker Van Wijngaarden noemt de combinatie van ‘in het 

moment zijn’, verdiepende vragen stellen en goed luisteren, ‘diep luisteren’. Voorafgaand aan het 

interview werden enkele vragen voorbereid, maar deze diende echter als leidraad. Belangrijk tijdens 

het fenomenologisch interview is dat het verhaal van de respondent gevolgd wordt. Zoals Van 

Wijngaarden beschrijft, zal het opstellen van een vragenlijst een open houding in de weg staan. De 

interviews die ik afnam transformeerde bij sommige respondenten meer in een gesprek waarbij 

zowel de respondent als de onderzoeker (ik) ervaringen heen- en weer deelde, dit werd gedaan om 

een kwetsbaarheid te bewerkstelligen in het gesprek en de respondent te prikkelen om meer over 



diens eigen ervaring te vertellen. Zo wordt de eigen ervaring van de onderzoeker niet compleet 

genegeerd tijdens de dataverzameling maar ook niet centraal gesteld. Dit wordt in de 

fenomenologische methode bracketing genoemd: de eigen ervaring tussen haakjes plaatsen.  

De duur van de interviews varieert van drie kwartier tot een uur.  

4.8 Data-analyse 
Fenomenologische onderzoekers zoals Els van Wijngaarden beschrijven hoe fenomenologische data 

volgens haar geanalyseerd moet worden. Van Wijngaarden (2015) past in haar onderzoek 

voornamelijk coderen toe als analysetool om de fenomenologische data te analyseren. Coderen is 

het proces waarbij de data gecategoriseerd wordt en aan elke categorie een label wordt gehangen. 

Het is een hulpmiddel om fragmenten binnen de data van betekenis te voorzien. Van Wijngaarden 

erkent hierbij het belang om bij de naamgeving van codes zo dicht mogelijk bij de woorden van de 

respondenten te blijven om zo reductie te voorkomen. In dit onderzoek is gekozen om de methode 

die Van Wijngaarden hanteert – codering – ook toe te passen op de data.  

De afgenomen interviews zijn allereerst getranscribeerd. Zo ontstonden er vijf bestanden met 

uitgeschreven tekst. Alle uitgewerkte interviews werden meerdere malen doorgelezen om zo bekend 

te raken met de data. Vervolgens werd de date middels een coderingprogramma (Atlas.ti) 

gecategoriseerd in verschillende groepen. Allereerst is de data gesorteerd op basis van op welke 

deelvraag het antwoord gaf. In de interviews werden namelijk verschillende deelvragen beantwoord 

namelijk 1) de geleefde ervaring van mentaal ongemak, 2) hoe respondenten met zichzelf om gaan 

ten tijde van mentaal ongemak en 3) de rol van de ander tijdens mentaal ongemak. Vervolgens werd 

binnen deze categorieën de data gecodeerd aan de hand van verschillende thema’s die bij meerdere 

interviews vaker terugkwamen. Datafragmenten van verschillende interviews die met elkaar 

overeenkwamen werden geclusterd.  Zo werd getracht om de rode draad van de geleefde ervaring 

zoals deze bij verschillende respondenten terugkwam, te vinden. Deze methode van coderen wordt 

ook ondersteund door fenomenologisch onderzoekster Linda Finlay (2011).  

Tijdens het analyseren van de tekst en het toekennen van codes was het belangrijk om zo dicht 

mogelijk bij de geleefde ervaring te blijven in het benoemen van de codes om reductie te 

voorkomen, dit werd gedaan door de exacte woorden van de respondenten te hanteren tijdens het 

naamgeven. Vervolgens zijn de codes die tezamen een betekenisstructuur vormde geclusterd. Zo 

ontstonden er categorieën in de data die later zijn gebruikt voor het beschrijven van de resultaten.  

Het herkennen van deze categorieën ontstond door heen- en weer te bewegen tussen het 

analyseren van de data en het beschrijven van de resultaten. Ook tijdens het beschrijven van de 

resultaten in de resultatensectie werd getracht om zoveel mogelijk de exacte woorden van de 

respondenten te gebruiken.  



Tijdens het analyseren van fenomenologische data is het belangrijk om een zo’n open mogelijke 

houding te hanteren zodat de onderzoekers zijn analyse niet laat beïnvloeden door eigen 

veronderstellingen. Echter, het is vrijwel onmogelijk om deze veronderstellingen volledig aan de kant 

te schuiven. Juist de bewustwording dat deze veronderstellingen invloed hebben op de analyse is 

belangrijk in fenomenologisch onderzoek. Eigen veronderstellingen moeten niet weggeschoven 

worden maar tussen haakjes worden gezet, fenomenologisch onderzoekster Linda Finlay (2008) 

noemt dit bracketen.  

Daarbij benoemd Finlay (2008) nog een ander belangrijk aspect bij het analyseren van 

fenomenologische data. Het is belangrijk om een actieve passiviteit aan te nemen. Hiermee bedoelt 

zij dat het soms goed kan zijn om te wachten zodat het begrip van het fenomeen niet te snel en 

willekeurig ontstaat. Dit werd door de onderzoeker ook toegepast door na intensieve periode van 

coderen een figuurlijke stap naar achter te zetten, de data te ‘laten rusten’, en op een later tijdstip 

opnieuw naar de data te kijken. Tijdens het coderen hield ik notities bij met betrekking tot gedachten 

die ik had tijdens het coderen en werden de bevindingen besproken met de begeleider van dit 

afstudeeronderzoek. 

Tijdens het beschrijven van de resultaten werd een continue beweging gemaakt tussen het 

analyseren van de data en schrijven. Tijdens het schrijven ontstonden nieuwe ideeën en hypothesen 

die dan opnieuw in de data getest werden. Zo ontstond er een iteratief proces.  

4.9 Ethische overwegingen 
Bij de uitvoering van het onderzoek heb ik mij aan de volgende ethische afspraken gehouden die 

horen bij het doen van onderzoek.  

- Van alle respondenten heb ik mondeling en schriftelijk informed consent gekregen om te 

participeren in het onderzoek. Alle respondenten waren op de hoogte van het doel van het 

onderzoek en hoe de interviews gebruikt zouden worden. 

- De respondenten in dit onderzoek zijn vrienden van mij. Alle respondenten kennen elkaar 

onderling ook. Om anonimiteit te waarborgen zijn de namen van de respondenten 

gefungeerd. 

- Het uitvoeren van een interview met mijn eigen vrienden over mentaal ongemak en de rol 

van vrienden hierin kan emoties losmaken bij zowel de onderzoeker als de respondent. Als 

onderzoeker en vriendin tegelijkertijd heb ik duidelijk gemaakt dat ik de interviews uitvoer in 

de rol van onderzoeker, maar heb ik in de rol van vriendin na afloop gevraagd hoe de 

respondenten het vonden om zo een gesprek te voeren.  

 



5 Resultaten: de geleefde ervaring van mentaal ongemak 

De empirische onderzoeksvraag van deze scriptie is: Wat is de geleefde ervaring van mentaal 

ongemak van jongvolwassenen? Door middel van fenomenologische interviews probeer ik samen 

met de respondenten (Marjolein, Menno, Isa, Eva en Thomas) te reflecteren op hun ervaringen met 

mentaal ongemak om zo begrip te krijgen van dit fenomeen.  Aan de hand van de thema’s die in deze 

interviews naar boven zijn gekomen worden de antwoorden op deze empirische vraag in dit 

hoofdstuk gepresenteerd.  

Bij alle interviews zijn ten minste de volgende onderwerpen aan bod gekomen: de persoonlijke 

ervaring met mentaal ongemak, hoe de respondenten voor zichzelf gezorgd hebben ten tijde van 

mentaal ongemak, hoe zij hun mentaal ongemak opgelost hebben, de rol van professionele hulp en 

de rol van de omgeving. Ten slot is aan de respondenten gevraagd wat hun betekenis van mentale 

gezondheid is.  

5.1 Wat betekent mentaal ongemak? 
De betekenis van mentaal ongemak is voor elke respondent verschillend. Zij geven ieder een 

individuele betekenis van deze term maar deze betekenis blijft vaak abstract en vaag. Marjolein zegt 

bijvoorbeeld dat mentaal ongemak voor haar ‘iets’ is wat niet fijn is en voor Thomas is het ‘iets wat in 

je hoofd zit’, maar voor beiden geldt dat wat ‘iets’ betekent niet duidelijk wordt in de interviews. 

Respondenten vinden het moeilijk om onder woorden te brengen wat dit ‘iets’ inhoudt. Er wordt 

geprobeerd om mentaal ongemak uit te drukken in de vorm van emoties, gevoelens, gedachten, 

gesteldheid of als een mentale staat van zijn die kan komen en gaan, maar dit zijn wederom woorden 

die meer context en verdieping nodig hebben voordat ze kunnen gelden als betekenis. Woorden die 

respondenten aan dit fenomeen geven blijven oppervlakkig en weinig concreet.  

Respondenten verwijzen bij het beantwoorden van de vraag direct naar een specifieke periode of 

momenten in hun leven waarin zij mentaal ongemak hebben ervaren. Men is dus wel in staat om te 

zeggen: ‘toen had ik mentaal ongemak’, en de betekenis van mentaal ongemak af te laten hangen 

van de ervaring in die specifieke periode.  Dit is vooral duidelijk in het antwoord van Eva: “Maar ik 

heb wel een periode gehad, toen had ik wel mentaal ongemak”. De rest van het interview blijft zij 

verwijzen naar voorbeelden uit deze periode in haar leven toen zij mentaal ongemak heeft ervaren 

om haar betekenis van deze term bij te zetten. Thomas geeft aan dat hij het moeilijk vindt om een 

betekenis te geven van mentaal ongemak, vervolgens vertelt hij over een periode in zijn leven waarin 

hij niet lekker in zijn vel zat en sluit af met: “Dat was wél mentaal ongemak”.  Wanneer 

respondenten verwijzen naar bepaalde perioden in hun leven, kunnen zij dus meer concreet 

vertellen wat hun ervaring toentertijd was met het fenomeen mentaal ongemak en hierop 



reflecteren maar praten over mentaal ongemak aan de hand van algemene woorden is niet mogelijk 

voor deze respondenten.  

De duur van mentaal ongemak varieert voor de respondenten. Zowel Eva als Menno als Thomas 

verwijzen alle drie naar een periode met mentaal ongemak in hun leven die zij nu hebben afgesloten. 

Tijdens de interviews praten zij in de verleden tijd. Mentaal ongemak wordt dan vooral beschouwd als 

een fase in hun leven die nu voorbij is, iets wat tijdelijk was. Marjolein en Isa beschouwen mentaal 

ongemak als discontinue fenomeen. Zij beschrijven het als “iets” waar ze wel “eens” last van hebben 

en vertellen hierover in de tegenwoordige tijd. In die zin ervaren zij het mentaal ongemak meer als een 

ervaring die telkens opnieuw terug kan komen in hun leven.  

5.2 Emoties en disfunctioneren  
Tijdens het reflecteren op hun ervaring men mentaal ongemak, benoemen respondenten 

verschillende emoties en gevoelens die met mentaal ongemak gepaard gaan namelijk: druk, twijfels, 

stress, onzekerheid, druk, angst, paniek, uitzichtloosheid en terneergeslagen gevoel. Het zijn vooral 

negatieve emoties waarvan de respondenten zeggen dat ze er “last” van hebben. Deze last uit zich 

dan bijvoorbeeld door te piekeren, te twijfelen, onzeker voelen en het lekken van energie. Wat bij 

veel respondenten terugkomt is dat het ervaren van negatieve emoties kan leiden tot, of gepaard 

kan gaan met disfunctioneren: zaken die voorheen vanzelfsprekend waren zoals functioneren op 

werk, het onderhouden van een sociaal leven, voor jezelf zorgen, lukken niet meer. Eva vertelt: “Ik 

vond toen opstaan in de ochtend heel ingewikkeld en lastig. Had geen zin meer in de dag. Ik was 

daarbij veel aan het malen in mijn hoofd en daardoor sliep ik ook weer slecht”.  

Er lijkt sprake te zijn van een vicieuze cirkel. Respondenten ervaren negatieve emoties waardoor zij 

gedrag gaan vertonen wat gepaard gaat met deze emoties, bijvoorbeeld angst kan leiden tot piekeren 

en piekeren kan leiden tot meer angst. Deze versterkende werking van emoties op elkaar kan 

uiteindelijk leiden tot disfunctioneren. Het disfunctioneren kan op zijn beurt weer invloed hebben op 

de negatieve emoties die al reeds aanwezig waren. Thomas vertelt over deze vicieuze cirkel: “Ik zat 

niet lekker in mijn vel waardoor het op werk niet lekker liep. Dingen die normaal wel lukte gingen 

opeens niet meer. Ik werd daar onzeker van en durfde bepaalde dingen daarom ook niet meer. Ik ging 

niet meer mijn vrienden opzoeken en miste daardoor een stukje ontspanning waardoor alles nog erger 

leek te worden.” Er ontstaat een vicieus effect wat zichzelf lijkt te versterken, zie Figuur 1. Hierdoor 

kunnen respondenten het gevoel ervaren vast te zitten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Aanleidingen van mentaal ongemak  
Gedurende de interviews reflecteer ik met de respondenten over wat zij als mogelijke aanleidingen 

van hun mentaal ongemak beschouwen. Deze aanleidingen zijn voor elke respondenten verschillend. 

Desalniettemin kunnen de aanleidingen gethematiseerd worden.  Deze thema’s worden hieronder 

nader toegelicht.  

5.3.1 Verwachtingen 
In de interviews komt vaak naar boven dat respondenten te maken hebben met het idee dat ze 

moeten voldoen aan bepaalde maatschappelijke verwachtingen. Marjolein benoemt een aantal 

voorbeelden van deze verwachtingen namelijk “het kopen van een huis, een leuke baan hebben, een 

kind krijgen, een sociaal leven onderhouden”. Ze voelt druk om aan deze verwachtingen te voldoen 

vanuit de maatschappij. Het voldoen aan deze verwachtingen kan gepaard gaan met het ervaren van 

stress en druk of andere negatieve emoties, zeker wanneer het niet lukt om aan deze verwachtingen 

te voldoen. Dit uit zich bij haar in een uitzichtloos gevoel en het lekt veel energie. Ook Isa heeft veel 

last van voldoen aan deze verwachtingen. Ze vertelt dat ze erg ambitieus is aangelegd en dat zij erg 

resultaatgericht is. Hierdoor ervaart zij veel druk om van alle activiteiten die zij onderneemt een 

prestatie te maken: “Alles is voor mij een prestatie. Zelfs sociale contacten. Wat natuurlijk juist 

ontspanning zou moeten zijn”. Thomas spreekt ook over de ongeschreven regel die heerst in de 

maatschappij dat wanneer je een HBO- of WO-diploma hebt gehaald, men ook een functie moeten 

zoeken passend bij dit opleidingsniveau: “Maar het is niet echt geaccepteerd of zoals je met je hoge 

opleiding iets simpels gaat doen als timmerman of meubelmaker.” Respondenten zeggen dus 

bepaalde verwachtingen vanuit de maatschappij te voelen waaraan zij moeten voldoen. Streven om 

aan deze verwachtingen te voldoen geeft veel druk en stress.  

Negatieve 
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Dysfunctioneren
Negatieve 
emoties 
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Figuur 1 De vicieuze relatie tussen disfunctioneren en negatieve emoties  



Respondenten benoemen vaak dat zij druk ervaren vanuit “de maatschappij”. Waar echter meer 

sprake van lijkt te zijn bij de respondenten is een internalisering van bepaalde verwachtingen als 

gevolg van een idee over wat zij moeten doen of bereiken.  Er is namelijk niemand die hen letterlijk 

heeft verteld wat zij moeten bereiken, het zijn bepaalde ideeën die zij zelf hebben en zichzelf hebben 

opgelegd. Marjolein benoemt dat ze het idee heeft dat ze moet voldoen aan wat iedereen doet en 

wat dus normaal is. Daarnaast voelt zij ook een oordeel op het moment dat zij van normaal afwijkt. 

Van wie zij dat oordeel voelt is dan onduidelijk. Thomas geeft aan dat hij soms wel druk ervaart, maar 

dat dit ook kan zijn omdat hij weet dat hij dit moet voelen. Ook Isa benoemt dat dingen haar worden 

opgelegd vanuit de maatschappij: “Ik denk dat het iets is wat ons opgelegd wordt”, maar ook zij kan 

niet specifiek vertellen door wie dat wordt opgelegd. Met andere woorden, de respondenten hebben 

het gevoel dat het van ze verwacht wordt om deze druk te ervaren (maar door wie blijft onduidelijk), 

dus doen zij dat ook. Uiteindelijke leggen zij zichzelf deze druk op.  

5.3.2 Alles moet leuk zijn 
Er is een grote rol weggelegd voor de plaats van sociale media in de creatie van bepaalde 

verwachtingen. Isa vertelt dat door het gebruik van sociale media – en dan met name Instagram – zij 

constant wordt blootgesteld aan wat anderen aan het doen zijn door het bekijken van foto’s op dit 

sociale medium. Ze is zichzelf continu aan het vergelijken met wat anderen laten zien op sociale 

media. Hierdoor heeft zij het gevoel dat er een verwachting ontstaat dat zij dit ook allemaal moet 

behalen. Ook Marjolein krijgt door Instagram het idee dat mensen elkaar constant aan het bekijken 

en aan het vergelijken zijn op sociale media. Zowel Marjolein als Isa benoemen dat door Instagram zij 

meer druk ervaren, omdat ze zichzelf vergelijken met anderen en te willen behalen wat zij hebben 

behaald.  

Een andere verwachtingen die vaker wordt genoemd in de interviews is de verwachting dat alles leuk 

moet zijn. Vooral Isa heeft hier veel last van, ze beschrijft hoe het onderhouden van sociale 

contacten voor haar een prestatie is geworden. Zij plant veel sociale afspraken op één dag met als 

gevolg dat ze niet ontspannen kan zijn. Bovendien heeft ze het gevoel dat een sociale afspraak altijd 

leuk moet zijn en dat ze dit moet bewijzen: “Ik heb ook een tijdje gehad dat ik het heel erg nodig vond 

om foto's te maken en te laten zien van kijk hoe gezellig en leuk ik bezig ben”. Juist door dit gevoel te 

hebben kwam er een druk op deze afspraak te liggen om heel leuk zijn, en als dat niet lukte was ze 

teleurgesteld. ‘Waarom lukt het bij andere wel om het leuk te hebben en bij mij niet?’, vraagt ze zich 

vervolgens af. Marjolein benoemt dat zij door sociale media ook het gevoel heeft dat iedereen een 

leuk leven lijkt te leiden. Doordat de respondenten op deze manier het idee hebben dat iedereen om 

hen heen een leuk leven leidt zonder belemmeringen, creëren zij voor zichzelf de verwachting dat 

hun leven ook zo moet zijn.  



5.3.3 The need to belong 
De druk om aan al deze verwachtingen te voldoen heeft te maken met – zoals Marjolein het 

verwoordt – “the need to belong”. Ze heeft een verlangen om onderdeel te zijn van ‘iets’. “Dus je wil 

ook wel op vrijdagmiddag op het terras zitten terwijl misschien ben je wel bekaf om maar aan die 

ratrace mee te doen maar je wil ook onderdeel zijn van, en erbij horen.” Voor Marjolein heerst het 

idee dat ze ergens pas bij hoort op het moment dat ze — net als iedereen — overal aan mee doet. 

Ook Menno heeft dit gevoel wel eens ervaren, bijvoorbeeld wanneer zijn vrienden op het terras 

zitten maar hij alleen naar huis fietst: “Dan denk ik ja, hoezo ben ik alleen?”. Eva plant haar agenda 

vaak vol met sociale afspraken. Ze vindt zichzelf iemand die niet graag alleen is. Daarnaast heeft ze 

het idee dat ze ook niet alleen kan zijn en vind het leuker om samen met andere mensen dingen te 

doen. Echt alleen zijn, dat doet ze eigenlijk nooit.  

“Iedereen zit ook een soort van naar elkaar te kijken van wat heeft die op Instagram staan en gaan 

jullie de stad uit, of blijven jullie in de stad”, zegt Marjolein. Ze vindt het lastig om buiten de groep te 

vallen want dan voelt ze een oordeel van andere mensen. Niet meegaan met de stroom van de 

grotere groep roept ongemakkelijke gevoelens bij de respondenten op. “The need to belong”, geeft 

weer dat respondenten het belangrijk vinden om aan sociale verwachtingen te voldoen. Deze sociale 

verwachting hebben ze zichzelf echter opgelegd door dat ze zichzelf continu aan het vergelijken zijn 

met wat de anderen aan het doen zijn op een bepaald moment. 

5.3.4 Geen ruimte voor negatieve emoties 
Door de druk die respondenten voelen dat alles leuk moet zijn en overal aan mee moeten doen, 

ontstaat er geen ruimte om ook de minder leuke aspecten van het leven toe te laten. Isa vertelt dat 

zij geen ruimte ervaart om een keer chagrijnig op te staan, ze voelt zich dan slecht omdat andere 

mensen het leuker hebben dan zijn. Bovendien ervaart zij dat de drempel om negatieve emoties te 

uiten bij anderen mensen erg hoog is, omdat zij een leuke gezellige sfeer niet wil verpesten met 

zwaarmoedigheid: “Eigenlijk wordt de sfeer misschien wat zwaarder als je zegt, hé jongens het gaat 

niet goed”.  Bovendien kunnen negatieve emoties haar productiviteit in de weg zitten, vertelt Isa. Ze 

geeft daarom zelf ook geen ruimte aan negatieve emoties en probeert ze voornamelijk te negeren of 

door te doen alsof deze emoties minder groot zijn dan dat ze daadwerkelijk zijn. Daarnaast probeert 

ze haar negatieve emoties aan de kant te zetten door afleiding te zoeken in sociale activiteiten of 

heel veel te gaan werken. Bovendien vindt ze het moeilijk om zichzelf kwetsbaar op te stellen als 

mensen vragen hoe het met haar gaat. Ze zegt liever dat het goed gaat in plaats van zichzelf 

kwetsbaar op te stellen.   

Verschillende respondenten benoemen dat zij negatieve emoties vooral proberen te bagatelliseren 

en te relativeren. Eva vertelt dat zij vroeger zelf geen ruimte gaf aan negatieve emoties. Ze vond 



zichzelf dan een aansteller. “Of ik dan niet een aansteller ben, terwijl er mensen met veel grotere 

problemen rond lopen”, vraagt ook Menno zich af als hij praat over de periode toen hij professionele 

hulp ging zoeken. Wanneer Marjolein mentaal ongemak ervaart — doordat zij bijvoorbeeld nog niet 

een huis kan kopen en haar vriendinnen wel — vertelt zij zichzelf dat ze ook heel gelukkig is met haar 

huurhuis en haar boot: “dus weet je, het is ook allemaal maar relatief.” Veel respondenten vinden 

dat hun negatieve emoties er niet mogen zijn, omdat deze ‘relatief’ gezien helemaal niet zo erg zijn. 

“Dat ik denk het kan altijd veel heftiger wat er gebeurt. Er is nu niet genoeg reden of heftigheid in je 

leven om je zo te voelen. Andere mensen hebben het veel zwaarder of zo. En het is dan al helemaal 

niet reden genoeg om andere mensen er mee te sleuren in je heftigheid, of zware of minder fijne 

gevoelens of zo”, vertelt Isa.  

Marjolein benoemt ook dat relativeren voor haar een copingsmechanisme is om met haar negatieve 

emoties om te gaan. Door na te gaan wat ze allemaal wel bezit (een huis, een goeie baan, een eigen 

boot) realiseert ze zich dat ze eigenlijk niet ongelukkig kan zijn omdat ze alles bezit om zich gelukkig 

te moeten voelen. Respondenten vergelijken zichzelf met mensen die het minder goed hebben dan 

zij, ze zijn namelijk fysiek gezond, hebben onderdak, een goeie baan/studie en vertellen zichzelf dat 

zij dus niet in de positie zijn om te klagen over negatieve emoties. Ze voelen zich schuldig wanneer ze 

toch negatieve emoties hebben. Wat ze hier eigenljk mee zeggen is dat zij geen negatieve emoties 

mogen ervaren van zichzelf omdat ze een goeie maatschappelijke positie hebben.  

5.3.5 Mentaal ongemak 
Doordat respondenten bepaalde ideeën en verwachtingen geïnternaliseerd hebben, leggen zij 

zichzelf een norm op en proberen aan deze norm te voldoen. Dit kan gepaard kan met druk, stress en 

andere negatieve emoties. Echter, zoals hierboven omschreven ervaren respondenten geen ruimte 

om deze negatieve emoties te ervaren en worden ze gebagatelliseerd en gerelativeerd. Ze ervaren 

intern geen ruimte om deze emoties te voelen, omdat het bijvoorbeeld hun functioneren in de weg 

staat, of ze ervaren extern geen ruimte omdat ze niet durven de emoties bespreekbaar te maken in 

hun omgeving omdat ze bang zijn de ‘sfeer te verpesten’. Er heerst namelijk de druk dat alles moet 

leuk zijn. Bovendien vertellen respondenten dat ze negatieve emoties niet mogen voelen omdat er 

altijd mensen zijn die het erger hebben dan zij. Ook hier ontstaat er een vicieuze cirkel van mentaal 

ongemak maar met een andere aanleiding, zie Figuur 2.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

In deze ervaren ‘druk’ heerst ook een zekere ambiguïteit. Marjolein vertelt dat zij een vriendin heeft 

die dusdanig afwijkt van de norm vanwege ernstig psychische klachten, maar dat Marjolein haar juist 

daarom zo bewonderd. Zo ervaart ze dus dat het wel mogelijk is om af te wijken van de norm.  

Menno benoemt dat hij zich bewust is van bepaalde verwachtingen maar dat hij zich ook realiseert 

dat het niet haalbaar is om altijd aan alle verwachtingen te voldoen en dat het streven hiernaar juist 

ongelukkig kan maken. Hij zegt dat er ook genoeg avonden zijn dat hij op het terras zit, en één van 

zijn vrienden alleen thuis. Isa benoemt dat zij zich bewust is dat het onrealistisch is om altijd vrolijk 

op te staan, maar dat de vergelijking met anderen snel gemaakt is, zeker omdat ze vaak op haar 

telefoon en sociale media zit. Ook Eva zegt dat ze weet dat het wel eens goed voor haar zou zijn om 

alleen op de bank een boek te lezen. Dus hoewel respondenten druk ervaren om aan zelfopgelegde 

verwachtingen te voldoen, zijn zij zich ook bewust ervan dat dit niet per se nodig is of haalbaar is. 

5.4 Hoe gaan respondenten om met hun mentaal ongemak? 
Wanneer respondenten mentaal ongemak ervaren heeft dit invloed op hoe zij met zichzelf omgaan 

en hoe zij voor zichzelf zorgen. In dit deel ga ik in op de verschillende manieren waarop 

respondenten aangeven met hun mentaal ongemak om te gaan.  

5.4.1 Afleiding 
Marjolein verwijst in het interview veel naar “instrumenten” of “tools” die ze aangeleerd heeft 

tijdens therapie om om te gaan met mentaal ongemak, maar dat het niet altijd lukt om hiernaar te 

handelen. Ze benoemt dat ze vaak vergeet hoe ze voor zichzelf moet zorgen ten tijde van mentaal 

ongemak en dat ze “erin” wegzakt. Als Marjolein mentaal ongemak ervaart, vertelt ze over te gaan 

op een automatische piloot-modus waarbij zij niet meer goed “in contact staat met zichzelf”. Ze gaat 

haar ongelukkige gevoelens compenseren door leuke dingen te doen, hopend dat deze leuke 

activiteiten haar weer gelukkig maken. Toch ervaart ze dat dit niet altijd werkt want ze blijft zich leeg 

Figuur 2 De vicieuze cirkel van mentaal ongemak 



voelen. Isa vertelt dat zij ten tijde van mentaal ongemak niet stilstaat bij zichzelf en gaat om met haar 

mentale ongemakken door veel afleiding te zoeken, zoals sociale afspraken of veel werken. Eva geeft 

tijdens het interview heel vaak aan dat ze ‘druk’ is, “ik ga ook maar door en als ik iets niet red zet ik 

mijn wekker een uur eerder en slaap ik een uur minder en red ik het uiteindelijk wel”.  

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat respondenten hun activiteiten intensiveren zodat ze 

afleiding hebben als ze last hebben van mentaal ongemak. Doordat ze nog meer gaan doen, hebben 

ze geen tijd om stil te staan bij hun emoties en kunnen ze deze als het ware negeren. Ze gaan in een 

bepaalde mate van versnelling leven waarin ze geen ruimte hoeven/kunnen geven aan hun emoties.  

Dit houden respondenten een bepaalde tijd vol tot dat de emoties zo hoog worden dat ze vanzelf 

een weg naar buiten zoeken. Eva omschrijft hoe dat moment voor haar was: “En toen op een 

gegeven moment kwam ik mijn huisgenoot tegen op de trap en ik zei, het gaat echt helemaal niet 

goed. En toen ben ik in huilen uitgebarsten en heb ik alles afgezegd”. 

5.4.2 Eerst zelf oplossen 
Wanneer men mentaal ongemak ervaart heeft dit invloed op hoe zij met zichzelf omgaan en ook op 

hun omgeving. In de interviews reflecteer ik met respondenten over de rol van anderen mensen in 

hun omgeving tijdens perioden van mentaal ongemak.  

Wat respondenten regelmatig aangeven is dat zij hun mentale klachten eerst zelf willen oplossen 

voordat ze hulp vragen, omdat ze vinden dat hun problemen in eerste instantie niet waardig genoeg 

zijn om anderen mee lastig te vallen. “En het is dan al helemaal niet reden genoeg om andere mensen 

er mee te sleuren in je heftigheid”, zegt Isa. Zij ervaart een hoge drempel om het met andere mensen 

over haar mentaal ongemak te hebben omdat ze haar mentaal ongemak “niet bij iemand anders wil 

neerleggen”. Ze wil geen last zijn voor haar omgeving en vindt het daarom makkelijker om te zeggen 

dat alles goed gaat met haar. Ze heeft het gevoel dat zij de eigen veroorzaker is van haar mentaal 

ongemak en het daarom zelf moet oplossen. “Het is wel iets wat ik intern probeer op te lossen maar 

dus op een heel giftige manier van je emoties zijn niet waardig genoeg of valid enough om er te zijn”. 

Hier komt ook het gevoel terug dat haar emoties niet waardig genoeg zijn om hulp te vragen. Ook 

Menno ervaart soms het gevoel dat hij zijn mentale klachten zelf moet lossen omdat de klachten in 

zijn hoofd zitten en “iemand anders kan daar weinig bij doen”.  

Marjolein beschrijft bovendien dat zij vroeger van haar moeder heeft geleerd om haar eigen boontjes 

te doppen. Ze is opgevoed met het idee dat een vrouw onafhankelijk moet kunnen zijn. Omdat 

Marjolein deze normen en waarden geïnternaliseerd heeft is het voor haar moeilijk om hulp te 

vragen. Toegeven dat ze hulp nodig heeft creëert bij haar een gevoel van afhankelijkheid en dat wil 

ze eigenlijk voorkomen. Ook geeft zij aan dat het ook een zekere kwetsbaarheid blootlegt als ze moet 



toegeven aan zichzelf dat het alleen niet lukt. Toch is zij er bewust van dat hulp vragen goed kan 

uitpakken voor haar en dat het aangenamer is om sommige zaken samen aan te pakken. Ze bevindt 

zich in een spanningsveld waarbij zij enerzijds graag alles zelf wil oplossen en onafhankelijk wil zijn. 

Anderzijds weet zij dat hulp vragen niet erg is maar dat dit gepaard gaat met gevoelens van 

kwetsbaarheid en afhankelijkheid.  

5.4.3 Hulp van de omgeving 
Zoals hierboven is beschreven hebben respondenten het gevoel dat ze hun mentaal ongemak eerst 

zelf moeten oplossen. Ze willen anderen niet tot last zijn met hun mentaal ongemak en hebben het 

gevoel dat hun problemen relatief zijn en daarom niet waardig zijn om hulp te ontvangen. Wat Isa en 

Marjolein wel beschrijven is dat ze het fijn vinden om praktische ondersteuning te ontvangen van 

hun omgeving als zij zelf op bepaalde gebieden disfunctioneren. Zij benoemen bijvoorbeeld dat ze 

hun erg helpt als een partner of huisgenoten huishoudelijk taken overneemt zoals koken of 

afwassen.  

Thomas heeft ervaren dat het oplucht om te praten over zijn mentaal ongemak. “Dat heeft niet van 

de één op de andere dag geholpen om mijn mentale ongemakken te doen verdwijnen, maar het 

wordt makkelijker om ermee om te gaan als je erover kan praten”, zegt hij. Door te praten met 

anderen kan het “opluchten”, “dan kan je het kwijt en kan je het delen”. Sinds hij een periode van 

mentaal ongemak heeft doorgemaakt probeert hij ook serieuzer met anderen erover te praten. Hij 

ervaart ook een gevoel van meer verbinding als hij een oprecht gesprek heeft met iemand over 

mentale ongemakken. Ook Menno ervaart dat het kan opluchten om zijn mentaal ongemak uit te 

spreken naar de omgeving.  

5.5 Naar de psycholoog 
Zoals hierboven al beschreven geven de respondenten weinig ruimte om negatieve emoties te 

ervaren. Toch hebben alle respondenten een periode in hun leven gehad waarbij hun negatieve 

emoties hen zodanig in de weg zaten, dat ze professionele psychologische hulp hebben ingeschakeld. 

Dit kan op twee manieren. Via de huisarts kan iemand naar de POH-GGZ, dat is een 

praktijkondersteuner van de huisarts – een psycholoog werkzaam in de huisartsenpraktijk. De andere 

manier is behandelingen bij de psycholoog in de basis-GGZ, hiervoor is tevens een doorverwijzing van 

de huisarts nodig.  

De reden dat respondenten hulp inschakelen had vaak te maken met de mate van disfunctioneren 

waar ze in hun periode van mentaal ongemak tegenaan liepen. Daarbij benoemen de respondenten 

dat ze graag met “iemand” wilde praten. Thomas hoorde vanuit zijn omgeving dat meer mensen 

psychologische hulp hebben gehad en dat het voor hen had geholpen. Onder het mom van “baadt 



het niet dan schaadt het niet”, heeft hij een afspraak gemaakt via de huisarts. Ook Eva had van haar 

omgeving gehoord dat het kan helpen om naar een psycholoog te gaan. Beiden hadden behoefte aan 

een professional die hen hulp kon bieden om om te gaan met hun mentaal ongemak. Daarnaast was 

er ook behoefte om te praten met iemand die van “buitenaf” en “objectief” met hen mee kon 

denken over hun emoties en gedrag, zoals Isa dat benoemt.  

Psychologische hulp inschakelen is ook spannend, vonden Menno en Thomas. “Ineens moet je over 

jezelf gaan praten op een best wel kwetsbare manier met iemand die je niet kent”, vertelt Menno.  

Ook voor Thomas was het oncomfortabel om over zijn emoties te praten met een psycholoog, zeker 

omdat praten over emoties voor hem sowieso al moeilijk is. Hij werd zenuwachtig en probeerde 

onder de afspraak uit te komen, terwijl hij wist dat het goed voor hem is om te gaan. Wanneer de 

afspraak eenmaal gemaakt was en de respondenten voor het eerst bij de psycholoog waren geweest 

ervaren zij een gevoel van opluchting. Eva zegt dat het een opluchting was dat zij serieus werd 

genomen, ook al had zij zelf het gevoel dat haar klachten niet ernstig genoeg waren.  

Isa vertelt dat zij door haar bezoeken bij de psycholoog heeft geleerd om meer ruimte te geven aan 

haar negatieve emoties door een moment van rust te nemen. Daarnaast heeft ze mindfulness 

oefeningen van de psycholoog gekregen waardoor ze beter is gaan luisteren naar de signalen van 

haar lichaam. “Even stil te zitten en dat kan ook zijn gewoon dat ik überhaupt vijf minuutjes op een 

bank zit. (…) Dat ik tegen mezelf echt moet zeggen, je hoeft nu niet per se iets te doen voor verdere 

ontwikkelen.”  Voorheen negeerde ze deze signalen van haar lichaam en deed ze daar niks mee. 

Daarnaast heeft ze het inzicht opgedaan dat het niet erg is om hardop tegen vriendinnen te zeggen 

als het niet goed met haar gaat.  Desalniettemin voelt Isa zich “dom” dat ze psychologische hulp 

heeft gezocht voor haar psychische klachten omdat de oplossing “heel simpel” was en dat ze dit ook 

zelf wel had kunnen bedenken. Ze vertelt dat ze dat niet zelf kon bedenken omdat ze continu bezig 

was met het afwerken van haar eigen doelstellingen. Ze vond dat toentertijd belangrijker dat goed 

voor zichzelf zorgen en luisteren naar haar lichaam.  

Toen Eva naar de psycholoog ging was dat enkele weken na haar “crisis”, zoals ze dat zelf noemt. Op 

dat moment waren haar klachten al een stuk minder aanwezig door haar eigen handelen en vroeg ze 

zich af of de hulp nog wel nodig was, “toen dacht ik ook waarom zit ik hier eigenlijk nog?”.  Ze was 

dan ook enigszins sceptisch of de psycholoog haar nog nuttige “tools” kon bieden, want haar 

klachten waren al over. Tijdens de afspraken heeft zij in samenwerking met de psycholoog een 

stoplichtsysteem ontwikkeld waarbij de kleuren van het stoplicht overeenkomen met haar mentale 

staat van zijn op een bepaald moment. Op dat moment vond zij dat niet “super nuttig” omdat haar 

klachten toen over waren. Toch denkt zij nog regelmatig terug aan haar afspraken met de psycholoog 



omdat ze het stoplichtensysteem erbij pakt als ze merkt dat ze zich een “beetje matig voelt”.  Door 

het stoplicht heeft Eva geleerd om stil te staan bij zichzelf en zich af te vragen “welke kleur voel ik mij 

nu?”. Achteraf heeft Eva het gevoel dat ze haar klachten ook zelf had op kunnen lossen, maar ze 

vond het wel fijn om toch extra hulp hierbij te krijgen.  

Marjolein heeft in haar leven verschillende vormen van psychologische hulp gehad. In het interview 

verwijst zij naar een kompas wat zij heeft samengesteld tijdens een coaching traject. Het kompas 

helpt haar om richting te geven aan haar leven of bij het maken van moeilijke keuzes. Door het 

samenstellen van het kompas is Marjolein erachter gekomen wat belangrijke kernwaarden zijn voor 

haar, “waar mijn vuurtje van gaat branden”. Door haar kernwaarden te volgen heeft zij het gevoel 

dat ze “wat kan toevoegen aan de wereld”.  Als ze deze kernwaarden niet volgt wordt ze ongelukkig, 

vertelt ze. Daarnaast heeft Marjolein tijdens psychologische therapie een preventieplan geschreven 

voor als het niet goed met haar gaat. Het is een lijst met activiteiten waarvan ze weet dat die haar 

gelukkig maken. “Dat soort dingen, weet ik van mijzelf, die ik dan moet doen ook al heb ik daar dan 

helemaal geen zin in of zou ik het liefst in bed blijven liggen of denken laat allemaal maar zitten, maar 

denken okay ik moet nu gewoon een rondje van een kwartier gaan lopen en dan voel ik mij echt 

beter.” Toch schuilt er een ambiguïteit in wat Marjolein vertelt. Aan de ene kant vertelt ze veel na te 

denken over wat haar gelukkig maakt. Aan de andere kant ervaart ze ook dat wat ze denkt dat haar 

gelukkig maakt, in de praktijk niet altijd opgaat voor haar, “en denk je ah dit is echt vreselijk dit past 

helemaal niet bij me.” 

Toen Menno psychologische hup kreeg voor zijn angstklachten voelde hij zich onzeker over zijn 

problemen: “Ja dat ik dan ineens denk dat ik hulp nodig heb terwijl eigenlijk alles goed met me gaat. 

En dan denk ik doe gewoon normaal, je bent een gezonde jongen en dat je relativeert van ja, is het 

wel echt iets waar je last van hebt?”.  Doordat hij zijn klachten relativeerde vroeg hij zichzelf af of zijn 

problemen wel waardig genoeg waren om psychologische hulp in te schakelen. Daarnaast wilde hij 

ook eerst kijken hoe hij zelf zijn klachten kon oplossen. Tegelijkertijd is hij zich ervan bewust dat die 

gedachten geen rechtvaardiging zijn om geen hulp te zoeken.  

Voor Thomas voelde het aanvankelijk oncomfortabel om over zijn emoties te praten met een 

psycholoog, zeker omdat praten over emoties voor hem sowieso al moeilijk is. Hij werd zenuwachtig 

en probeerde onder de afspraak uit te komen, terwijl hij wist dat het goed voor hem is om te gaan. 

Wanneer de afspraak eenmaal gemaakt was en de respondenten voor het eerst bij de psycholoog 

waren geweest ervaren zij een gevoel van opluchting. 

Respondenten lijken zich in een tweestrijd te bevinden als het gaat om psychologische hulp zoeken. 

Enerzijds vinden zij hun problemen relatief en niet waardig genoeg om hulp te krijgen als er mensen 



zijn die het nog veel erger hebben dan zijn. Bovendien waren de aangeboden handvatten 

oplossingen die achteraf zelf ook te bedenken waren, iets wat ze zelf ook wel hadden kunnen 

oplossen. Anderzijds zeggen ze bewust te zijn van het belang van psychologische zorg en kijken nu 

met positieve gevoelens terug naar wat ze geleerd hebben van de psychologische hulp.  

5.6 Mentale gezondheid 
De laatste vraag in de interviews met de respondenten was wat mentale gezondheid voor hen 

betekent. Voor Eva betekent mentale gezondheid juist dat ze zin heeft om aan de dag te starten en 

dat ze met energie door het leven gaat, dat ze haar zaken onder controle heeft en blij wordt van de 

dingen die ze onderneemt.  

Isa heeft door middel van psychologische behandelingen een ander beeld van mentale gezondheid 

gekregen. Waar zij eerst dacht mentaal gezond te zijn als ze constant blij was, is haar beeld nu 

veranderd. “Nou dat is natuurlijk heel onrealistisch”, zegt ze. Bij de psycholoog heeft ze geleerd dat 

negatieve emoties er juist zijn met een reden. “Dus voor mij is mentale gezondheid nu echt, het niet 

hoeven te onderdrukken van negatieve emoties.” Isa vertelt dat ze het wel heftig vindt dat ze 

psychologische behandeling moest ondergaan voordat ze inzag dat ze “iets wat zo natuurlijk is als 

emoties, niet kan shapen.”  

Voor Menno betekent mentale gezondheid dat hij om kan gaan met de minder leuke aspecten van 

het leven, wetende dat dit er nou eenmaal bij hoort. Hij ervaart dat juist dat door deze aspecten te 

relativeren hij er mee om kan gaan dat het leven het leven niet altijd een tien is. “Gezond zijn, fijne 

relaties met mensen om mij heen. (…) als ik in de tuin zit en het lekker ruikt en het zonnetje op mijn 

hoofd. En op die manier kan ik ermee dealen dat het werk wat ik overdag doe, niet iets is wat ik het 

allerliefst zou doen”. Thomas geeft aan dat voor hem mentale gezondheid inhoudt dat je niet altijd 

“honderd procent gelukkig bent”, maar wanneer je ergens meezit dat je dat kan delen en erover kan 

praten.  

Het is voor respondenten mogelijk om te vertellen wat mentale gezondheid voor hen betekent. Dit in 

tegenstelling tot de vraag wat mentaal ongemak voor hen betekent. De meeste respondenten 

realiseren zich dat mentale gezondheid niet betekent dat je altijd gelukkig bent, maar juist om kan 

gaan met tegenslagen of minder leuke aspecten van het leven. Sommige respondenten hebben dit 

geleerd nadat ze psychologische hulp hebben gehad.   

5.7 Conclusie  
Mentaal ongemak is een begrip waar moeilijk grip op is te krijgen omdat het voor respondenten 

moeilijk is om onder woorden te brengen wat zij ervaren. Tegelijkertijd hebben alle respondenten 

perioden in hun leven doorgemaakt waarvan zij zeiden dat hier sprake was van mentaal ongemak.  



Mentaal ongemak gaat gepaard met het ervaren van negatieve emoties zoals angst, onzekerheid, 

twijfels, stress en uitzichtloosheid. Deze emoties kunnen leiden tot disfunctioneren in het dagelijks 

leven, wat op zijn beurt de negatieve emoties kan versterken.  

De oorzaken van mentaal ongemak kunnen worden gevonden in verwachtingspatronen die de 

respondenten zichzelf hebben opgelegd. Deze verwachtingspatronen worden gecreëerd doordat er 

in de omgeving van de respondenten een sfeer hangt dat alles leuk moet zijn, waardoor er geen 

ruimte ontstaat om negatieve emoties te ervaren. Men zoekt afleiding om negatieve emoties niet te 

hoeven ervaren en leeft in versnelling, vaak tot een punt waarop de emoties een weg naar buiten 

zoeken en respondenten een moment van instorting kunnen ervaren.  

Er ligt een hoge drempel om hulp in te schakelen bij vrienden. Er heerst een idee dat men diens eigen 

mentale ongemak niet waardig acht om anderen ermee lastig te vallen. Bovendien worden mentale 

ongemakken gerelativeerd want er zijn altijd mensen die het erger hebben — is een gedachten die 

vaak terugkomt. Toch wordt door de respondenten ervaren dat het delen van mentaal ongemak met 

mensen uit de omgeving opluchting biedt. Alhoewel respondenten in eerste instantie hun mentale 

ongemak zelf wilde oplossen, hebben ze uiteindelijke allemaal toch psychologische hulp gezocht 

omdat ze door hun mentaal ongemak disfunctioneerde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Discussie 
In dit hoofdstuk wordt de verbinding gemaakt tussen de theoretische inzichten en de empirische 

bevindingen om zo een antwoord te kunnen geven op de vraag: Wat betekenen de theoretische en 

empirische inzichten tezamen voor goede omgang met mentaal ongemak?  

Om deze vraag te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van een drieslag die veel wordt gebruikt in 

zorgethische literatuur, namelijk meedenken, tegendenken en omdenken zoals beschreven door 

zorgethici Vosman en Niemeijer (2017). In het eerste deel van de discussie worden de 

overeenkomstigheden tussen de theorie en de empirie besproken, ook wel meedenken. In het 

tweede deel van de discussie worden empirische bevindingen die niet overeenkomen met de theorie 

bevraagd en andersom, ook wel tegendenken. In het derde deel van deze discussie wordt een 

alternatieve manier voorgesteld om te denken over de inzichten opgedaan in dit zorgethisch 

onderzoek.  

6.1 Meedenken 
In dit deel van de discussie worden de overeenkomstigheden tussen de besproken theorie en de 

empirische bevindingen besproken. Allereerst is betoogd aan de hand van het werk van Foucault 

(1961) hoe normen en waarden in de maatschappelijk invloed hebben op hoe men aankijkt tegen 

mentaal ongemak. Wetenschappelijke en maatschappelijke discoursen en de normen en waarden die 

hiermee gepaard gaan hebben volgens Foucault grote invloed op hoe men omgaat met mentale 

gezondheid van de mens. Dit idee van Foucault kan worden doorgetrokken naar de huidige 

samenleving: hoe hebben de aanwezige discoursen en normen en waarden in de huidige 

maatschappij invloed op onze visie op de mentale gezondheid van de mens? 

6.1.1 De prestatiemaatschappij 
Volgens zorgethici Tronto (2017) en Tonkens (2008) is er momenteel sprake van een vrije markt 

discours waarin de omstandigheden het meritocratisch ideaal in de hand werken. Gevolg is dat er 

een grote nadruk is komen te liggen op winst en prestaties aangezien deze met meer status beloond 

worden. Dit wordt terug gezien in de empirische bevindingen waarin respondenten veel druk ervaren 

om goed te presteren op de activiteiten die zij ondernemen. Zoals Verhaeghe (2019) schrijft in zijn 

boek:  “wanneer normen en waarden maar lang genoeg van buiten worden opgelegd, worden ze 

vanzelf een onderdeel van de identiteit” (p.81).  Dat wordt ook terug gezien in de empirische 

bevindingen. Er is sprake van internalisering van de prestatiedruk en verwachtingen vanuit de 

maatschappij. Het wordt onderdeel van de identiteit om prestatiedruk te hebben. Men ervaart druk 

omdat men denkt dat dit van hen verwacht wordt. Tegelijkertijd kunnen ze niet specifiek benoemen 

wie of wat deze norm bepaald heeft. Wanneer respondenten niet willen toegeven aan deze 

verwachting hebben zij het gevoel niet ‘bij de groep te horen’ en af te wijken van de norm.   



In de prestatiemaatschappij wordt men beoordeeld op de prestatie die men levert. Hoe beter de 

prestaties, hoe meer status hieraan wordt verdiend (Swierstra & Tonkens, 2008). In dit model van 

samenleven is geen ruimte voor het maken van fouten en al helemaal geen ruimte voor het hebben 

van een niet-productieve dag. Dit resoneert ook met de empirische bevindingen: negatieve emoties 

staan productiviteit in de weg en moeten dus onderdrukt worden. 

6.1.2 Ratio boven emotie  
 Al in de Verlichting heerste het idee dat een disbalans in het ervaren van sterke emoties waanzin 

kon veroorzaken (Foucault, 1961). Toentertijd kregen negatieve emoties al een slechte naam. Met de 

komst van de ratio ontstonden er ook nieuwe ethische ideeën. Immanuel Kant, één van de grote 

filosofen uit de Verlichting, stelde dat men goede keuzes kon maken door middel van logisch 

beredeneren, het gevoel en emoties werden buiten beschouwing gelaten (Veenbaas, z.d.). Emoties 

waren ziekten van de geest, volgens Kant en vormden een last in het dagelijks functioneren en het 

maken van keuzes. Een mens kan moreel handelen door de morele wetten die ieder mens in zich 

draagt. Deze morele wetten waren volgens Kant logisch en rationeel te beredeneren: hij noemde 

deze geïnternaliseerde wetten de categorische imperatief. Door het maken van rationele, morele 

keuzes kon men boven de zintuigelijke ervaringen uitstijgen. Zodoende waren mensen volgens Kant 

autonoom in de zin dat ze door middel van rationele en logische morele wetten die ze in zichzelf 

droegen, zelf keuzes konden maken. In het kort: middels ratio kon een mens autonoom handelen. 

Met deze omarming van de ratio en de filosofie van de categorisch imperatief, kreeg ook de kerk 

minder aanzien. De kerk die toentertijd veel autoriteit had daalde ook in aanzien, want de 

aanwezigheid van God of het geloof hierin kon niet rationeel aangetoond worden. Ratio werd gezien 

als het middel om boven de kerkelijke autoriteiten uit te stijgen, emoties stonden hierbij alleen maar 

in de weg. Niet voor niets zei de Engelse filosoof Francis Bacon al tijdens de Verlichting: “kennis is 

macht” (Naburs, z.d.).  

Het idee dat emoties functioneren in de weg staan houdt nog steeds. Dit is terug te zien in de 

empirische data waarin respondenten vertellen dat ze emoties geen ruimte geven om zo te kunnen 

blijven functioneren. Negatieve emoties kunnen leiden tot disfunctioneren, onproductiviteit, 

afhankelijkheid en kwetsbaarheid en worden daarom door jongvolwassenen beschouwd als een 

belemmering in het vinden van een plek in een maatschappij waarin autonomie als hoogste doel 

wordt gesteld.  

6.1.3 Eigen verantwoordelijkheid  
Volgens Tronto (2017) wordt in het vrijemarkt discours in een neoliberaal politiek klimaat veel 

nadruk gelegd op individuele verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Mensen worden gezien als 

verantwoordelijke en rationele wezens die zichzelf kunnen sturen. Individuele verantwoordelijkheid 



is een belangrijke waarde in een neoliberaal klimaat en dit heeft ook invloed op hoe mensen omgaan 

met zorg. Allereerst zouden mensen eerst voor zichzelf moeten zorgen door rationeel en 

verantwoordelijk te handelen. Als er behoeften zijn waar iemand niet zelf in kan voorzien, dan biedt 

de markt zorgoplossingen waar iemand een beroep op kan doen. Als de markt niet kan voorzien in 

een behoefte, of als iemand niet genoeg financiële middelen heeft om deze te betalen, dan kan 

familie of de omgeving ingezet om in de behoeften te voorzien.  

In de empirie geven respondenten aan dat ze hun mentale ongemak eerst zelf willen oplossen omdat 

zij ook de veroorzaker van hun eigen mentale ongemak zijn. Bovendien willen ze anderen niet 

lastigvallen met hun mentaal ongemak omdat ze hun mentaal ongemak niet waardig genoeg vinden. 

Daarnaast vergt het een kwetsbaarheid om negatieve emoties te ervaren en te laten zien aan 

anderen. Respondenten willen voor zichzelf zorgen door hun eigen verantwoordelijkheid te nemen 

voor hun eigen emoties. Ook willen ze niet afhankelijk zijn van anderen in de zorg voor zichzelf. Deze 

manier van eigen-verantwoordelijkheid nemen voor zelfzorg suggereert dat de dominante 

neoliberale waarden zoals Tronto (2017) die omschrijft door de respondenten verinnerlijkt zijn. Op 

het moment dat respondenten hun eigen mentaal ongemak niet opgelost krijgen zoeken ze hulp 

middels een marktoplossing: professionele psychologische hulp. Dit gaat vaak gepaard met 

ongemakkelijke gevoelens omdat respondenten hun mentaal ongemak niet ernstig genoeg vinden 

om professionele hulp in te schakelen. Tegelijkertijd horen respondenten uit de omgeving dat het 

kan helpen om te praten met een professional. De norm dat ze niet alleen eerst eigen 

verantwoordelijkheid moeten nemen maar ook mede debet zijn aan hun eigen ongemak, en dat er 

een ‘oplossing’ voor handen is of zou moeten zijn, is iets wat respondenten veelvuldig benoemen. 

Het is vermoedelijk een van de redenen waarom respondenten paradoxaal gezien een hogere 

drempel om andere mensen om hulp te vragen dan om professionele hulp in te schakelen.  

6.1.4 Mentale gezondheid als product  
Respondenten geven aan dat zij voorheen zichzelf mentaal gezond achtten wanneer zij altijd blij en 

gelukkig waren. Een gevolg van de marktwerking in de zorg heeft ertoe geleid dat ‘gelukkig zijn’ an 

sich een prestatie is geworden waarvoor de markt verschillende middelen beschikbaar heeft gesteld 

om dit doel te behalen. Gelukkig zijn wordt gecommodificeerd.  Door middel van de hashtag 

#selfcare worden boeken en producten gepromoot op sociale media die mensen kunnen helpen om 

het ultieme doel ultieme te behalen, zie Afbeelding 8. Psychologische hulp wordt ook als een product 

aangeprezen om elk mentaal ongemak op te lossen en ultiem gelukkig te worden.  

Er lijkt sprake te zijn van een paradoxaal gegeven. Respondenten leken voorheen — gegrepen door 

neoliberale normen en de markt — gelukkig zijn als een doel te zien. Marktoplossingen zoals 

psychologische hulp zouden hun dit doel kunnen helpen bereiken. Echter, juist door psychologische 



hulp zijn respondenten in gaan zien dat het niet mogelijk is om altijd blij en gelukkig te zijn: weten 

om te gaan met tegenslag maakt iemand mentaal gezond.  

 

 

6.2 Tegendenken 
In dit deel van de discussie kijk ik kritisch naar de opgedane inzichten, zowel theoretisch en empirisch 

en bevraag ik deze.  

6.2.1 Het belang van emoties  
Hierboven is beschreven hoe — door de categorische imperatief van Kant — emoties werden 

beschouw als ondergeschikt aan ratio. Echter, in de zorgethiek wordt juist het belang van emoties 

benadrukt. Emoties worden gezien als een bron van kennis en vormen de drijfveer achter de 

motivatie om te zorgen (Baur et al., 2017). Emoties vertellen ons wat we belangrijk achten en waar 

we om geven, zowel positieve als negatieve emoties. Ook de negatieve emoties bevatten kennis die 

ons iets vertellen over een onderliggende behoefte. Het is daarom dusdanig belangrijk om alle 

emoties te erkennen en niet te onderdrukken, stelt Baur. Het lichaam (en met name de zintuigelijke 

ervaring) speelt hierin een cruciale rol, aldus prof. Filosofie Maurice Hammington (2004). Via het 

lichaam staan we in contact met de wereld om ons heen, doen we ervaringen op en voelen we die 

ervaringen in het lichaam. Emoties zijn dan ook zintuigelijke en lichamelijke ervaringen als reactie op 

een gebeurtenis in de wereld om ons heen. Het lichaam wordt gezien als een bron van kennis.   

Het erkennen van emoties hoort bij de eerste fase van zorg, namelijk oog hebben voor, zoals 

beschreven door Tronto (1993). Tronto stelt dat het proces van zorgen pas kan beginnen als er een 

Afbeelding 8 Boeken die helpen om gelukkig te worden. Bron: eigen foto 



behoefte geconstateerd is. Dit geldt ook voor zelfzorg: men kan pas voor zichzelf zorgen als er een 

behoefte geconstateerd is. Het ervaren van een negatieve emotie kan ons iets vertellen over een 

onderliggende behoefte.  

Waar zorgethische auteurs weinig aandacht aan besteden is zorgen voor het zelf. Vaak wordt in de 

zorgethische literatuur over zelfzorg geschreven in relatie tot zorg voor de ander. Zorgen voor de 

ander mag er niet toe leiden dat men zichzelf vergeet of wegcijfert, schrijft Pulcini (2017). 

Zorgethicus Leget betoogt dat men pas voor een ander kan zorgen, als men ook weet hoe hij voor 

zichzelf moet zorgen (2015).  

Tronto beschrijft in haar werk — wat zeer toonaangevend is voor de zorgethiek — dat er een 

verkeerd mensbeeld heerst in de neoliberale politiek, namelijk een beeld dat uitgaat van de mens als 

rationeel en onafhankelijke wezen. Mensen zijn niet rationeel en onafhankelijk stelt Tronto (1993, 

2017), maar juist emotioneel en afhankelijk. Zelfzorg heeft een autonome en individualistische 

neiging en vindt daarom weinig weerklank in de zorgethische literatuur. Echter, zoals Leget (2015) 

beschrijft, men kan pas zorgen voor de ander als men ook kan zorgen voor zichzelf. Zelfzorg is 

daarom net zo fundamenteel belangrijk als zorg voor de ander.  

6.2.2 Zelfzorg 
In bovenstaande deel heb ik betoogt hoe zelfzorg net zo belangrijk is als zorg voor de ander. In dit 

deel pas ik een aantal critical insights van zorg toe op zelfzorg. Tronto beschrijft vier fasen van zorg in 

haar werk. Alle fase zijn belangrijk voor een goed zorgproces. In dit deel focus ik mij op de eerste fase 

van zorg, namelijk oog hebben voor. Deze fase focust zich op het erkennen van een bepaalde 

zorgbehoefte bij de ander. Volgens Tronto is aandachtigheid een vereiste om een behoefte te 

kunnen constateren: “If were not attentive to the need of others, then we cannot possibly address 

those needs”, (Tronto, 1993, p. 127). 

Als ik dit inzicht toepas op zelfzorg kan gesteld worden dat men een bepaalde zorgbehoefte bij 

zichzelf moet constateren voordat er ‘goede’ zelfzorg kan plaatsvinden. Hiervoor is aandachtigheid 

een vereiste. Daarnaast moet er een onderliggende motivatie zijn die de zelfzorger motiveert om te 

zorgen.  

Pulcini omschrijft in haar werk de verschillende soorten motivatie leiden tot het verlenen van zorg. 

De eerste motivatie die Pulcini (2017) beschrijft om te zorgen is “care out of love”. Men wil zorgen 

voor iemand omdat men van diegene houdt. In haar artikel gaat ze in op de definitie van houden van 

zoals gegeven door Georg Simmel: Houden van is een speciale manier van interactie tussen twee 

subjecten die bereid zijn om zichzelf open te geven naar de ander met als risico het aangaan van een 



relatie, zonder zichzelf te vergeten of te verliezen in de ander. Liefde vormt een belangrijke motivatie 

om te willen zorgen. In het geval van zelfzorg is zelfliefde dus een belangrijke motivatie om te zorgen.  

Goede zorg voor mentaal ongemak draait om de aandachtigheid om bij jezelf een emotie en een 

behoefte te constateren. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een onderliggende motivatie om te 

willen zorgen. Deze motivatie kan worden gevonden in het ‘houden van jezelf’, ook wel zelfliefde en 

zelfwaardering. Als men zichzelf waardig acht om verzorgd te worden, dan dient dat als motivatie om 

te zorgen.  

6.2.3 Aandachtigheid en zelfwaardering 
Aandachtigheid en zelfwaardering vormen twee belangrijke aspecten voor goede zelfzorg. In de 

empirische resultaten komt vaak terug dat respondenten hun eigen emoties niet waardig genoeg 

vinden om anderen mee lastig te vallen. Men is niet in staat om met een empathische en 

liefhebbende blik naar zijn eigen gevoelens te kijken en te stellen ‘deze emoties zijn waardig genoeg’. 

Doordat men zijn eigen emoties niet waardig vindt, zal er ook geen onderliggende motivatie zijn om 

oog te hebben voor emoties en een behoefte te constateren. Een tweede vereiste voor het erkennen 

van een behoefte is aandachtigheid. Respondenten geven aan dat ze geen tijd nemen om stil te staan 

bij hun eigen emoties, ze zijn te druk en zijn constant op zoek naar afleiding om hun eigen mentaal 

ongemak niet te hoeven confronteren. Er is geen tijd en ruimte om aandachtig diens eigen behoeften 

onder de loep te nemen.  

Beiden aspecten van zelfzorg (zelfwaardering en aandachtigheid) zijn niet in voldoende mate 

aanwezig. Als men diens eigen mentale ongemak niet waardig acht om te erkennen kan er geen 

behoefte worden geconstateerd en kan er niet gezorgd worden.   

6.3 Omdenken 

De vraag die nu rest is: hoe kan men in deze — door neoliberale marktwaarden gedreven — 

prestatiemaatschappij middels zelfwaardering en aandachtigheid, meer erkenning geven aan diens 

eigen emoties en deze als waardig beschouwen om zo beter om leren te gaan met mentaal 

ongemak? In dit deel probeer ik aan de hand van het werk van verschillende denkers antwoord te 

geven op deze vraag. Daarnaast wordt er gereflecteerd op deze antwoorden.  

6.3.1 Vervreemding 
De Duitse filosoof-socioloog Harmut Rosa stelt in zijn boek ‘Leven in tijden van versnelling, een 

pleidooi voor leven in resonantie’, dat we in een maatschappij leven die wordt gedreven door 

versnelling mede als gevolg van het kapitalisme. Het tempo van de maatschappij neemt sneller toe 

dan dat mensen zich kunnen aanpassen. Een gevolg van maatschappelijke versnelling is dat mensen 

minder aandacht hebben voor de wereld om zich heen en zo vervreemd raken van deze wereld. 



Vervreemding is het proces waarbij de relatie tussen de mens en de wereld om hen heen veranderd. 

Maatschappelijk versnelling leidt ertoe dat de mens vervreemdt raakt van zijn handelen, de 

voorwerpen om hen heen, de ruimte, de tijd, de mensen om zich heen en tot slot zichzelf. Het 

gevolg: een vervreemding van diens eigen emoties, diens eigen lichaam en uiteindelijk een 

onvermogen van het erkennen van diens eigen behoeften.   

Rosa verwijst dus naar de snelheid van het leven als mogelijke oorzaak van vervreemding en het 

onvermogen om eigen emoties te erkennen. Is de oplossing dan om langzamer te gaan leven? 

Volgens Rosa niet. Het zijn bepaalde momenten in het leven die de mensen weer in verbinding 

brengen met zichzelf en de wereld om hun heen, dat zijn de momenten die bij ons gevoelens 

teweegbrengen die resoneren. Die momenten van resonantie zouden we meer moeten opzoeken, 

stelt Rosa. Resonantie is de term die hij gebruikt om een relatie te beschrijven waarin er sprake is van 

een wederzijds bereiken tussen het subject en de wereld. Dit kan dus zowel met mensen als met 

dingen. Om resonantie te bereiken is niet alleen een vertraging van levenstempo nodig — in de 

coronacrisis nam de versnelling af, maar niet iedereen werd daar per se gelukkig van —, maar 

resonantie kan beter begrepen worden als een modus operandi van relaties aangaan waardoor men 

geraakt kan worden. Resonantie is iets in ons tot trilling laten komen. Volgens Rosa moeten we 

opzoek naar een vertraging van de tijd zodat er in die vertraging meer ruimte ontstaat voor 

resonantie. “The best term to grasp it, is to get in resonance with someone or something, or with the 

world in such. Then you experience a form, or a moment of resonance” (Rosa, 2015). Om 

vervreemding van onszelf tegen te gaan, pleit Rosa, moeten we op zoek naar meer resonantie met 

elkaar.   

Door de grote hoeveelheid sociale contacten en de snelle manieren van communiceren raakt men 

verzadigd in sociaal contact, stelt Rosa. Door deze verzadiging wordt het steeds moeilijk voor mensen 

om ‘echt’ met elkaar in contact te komen. Ook onder tijdsdruk is het moeilijk om aandacht te geven 

aan iemands levensverhaal. Relaties die resoneren worden uit de weg gegaan, deze kosten te veel 

tijd. Wanneer er geen tijd is om deze relaties – inclusief vriendschappen — te koesteren en te 

verdiepen, raken we een deel van onszelf kwijt, schrijft Rosa.  

6.3.2 Vriendschappen  
Rosa betoogt dat resonerende relaties één van de oplossingen is om vervreemding tegen te gaan. De 

vraag is echter of dat mogelijk is binnen het huidige maatschappelijke discours waarin versnelling 

juist de boventoon voert. Een interessante bevinding uit de empirische resultaten in dit onderzoek is 

dat respondenten hoge drempels voelen om hulp te zoeken bij vrienden. Ze zoeken vaak eerst 

psychologische hulp voordat ze mensen in hun eigen omgeving opzoeken om hulp te vragen. 



Vriendschappen hebben te lijden onder maatschappelijke versnelling, betoogt psychiater Dirk de 

Wachter (2012).  

De kapitalistisch maatschappij draait op consumenten die consumeren. De technologische 

vooruitgang heeft ertoe geleid dat de productie van goederen is toegenomen en daarbij is ook de 

kwaliteit van goederen toegenomen. De Wachter betoogt dat er sprake is van een vervangcultuur 

waarbij goederen steeds vervangen worden door de nieuwere, betere, snellere versie. Als voorbeeld 

neemt hij mobiele telefoons: zodra er een nieuwe iPhone uit is, moet de huidige vervangen worden 

door de nieuwere verse met betere features en technologische snufjes. Deze wegwerpcultuur heeft 

zich ook in de relationele sfeer geïnstalleerd, schrijft De Wachter. Relaties — waaronder ook 

vriendschappen — zijn consumptiegoederen geworden waarbij een relatie makkelijk kan worden 

ingewisseld voor een andere (een betere) wanneer er binnen de huidige relaties barsten beginnen te 

vertonen. Dit geldt ook voor vriendschappen. Een vriendschap aangaan en deze blijven ontwikkelen 

kost tijd. Daarom blijven ze in de versnelde maatschappij vaak vluchtig en oppervlakkig waarbij er 

alleen ruimte is voor ‘leuke’ dingen. Wanneer een vriendschap niet langer meer wordt bestempeld 

als ‘leuk’ of ‘bevredigend’ wordt deze ingeruild voor een andere.  

Dit komt ook terug in de empirische data, waarbij door respondenten wordt gezegd dat ze de sfeer in 

een vriendschap niet willen verpesten door een gesprek aan te gaan over mentaal ongemak. Na één 

van de interviews gaf een respondent aan dat ze het interview als erg aangenaam had ervaren omdat 

er binnen de vriendschap tussen haar en mij (de onderzoeker) normaal geen ruimte werd gegeven 

voor dit soort gesprekken. Nu in de afgebakende kaders van een interview voor een 

afstudeeronderzoek werd er ruimte en tijd gecreëerd om verbinding met elkaar aan te gaan.  

6.3.3 Zelfwaardering voor jezelf door te zorgen voor de ander  
Een filosoof die veel heeft geschreven over de rol van de ander in de ontwikkeling van iemands 

identiteit en zelfwaardering is Paul Ricoeur. In de zorgethiek wordt het werk van Ricoeur regelmatig 

aangehaald omdat Ricoeur in zijn werk de mens als relationeel wezen beschouwd. Ricoeur beschrijft 

in zijn werk oneself as another (1995) de relatie tussen het zelf en de ander en hoe deze van belang is 

voor het ontwikkelen van diens eigen identiteit. Zonder ‘de ander’ kan men niet spreken van ‘het 

zelf’ en daarom is het zelf per definitie relationeel. Eerder is in deze scriptie verwezen naar het werk 

van Ricoeur waarin hij het mens als verhalend wezen omschrijft. Hij vat de menselijke identiteit op 

als een narratieve identiteit. De mens is continu op zoek naar de betekenis van zijn ervaringen uit het 

verleden en het heden en deze aan het herinterpreteren. Ricoeur stelt dat de persoonlijke identiteit 

van het zelf als een verhaal moet worden begrepen. Hoe we ons eigen verhaal interpreteren en 

vertellen aan de ander heeft invloed op de vorming van onze identiteit, het zelf. Op deze manier 

construeert men zelf diens identiteit. De hulp van de ander is hierin onmisbaar voor twee redenen. 



Ten eerste komen er in ons verhaal andere mensen voor zoals familie en vrienden. Ten tweede 

spelen we zelf ook een rol in de verhalen van anderen. Door relaties aan te gaan krijgt ons verhaal — 

en daarmee ook onze identiteit — meer vorm. Bovendien is er in deze relaties spraken van zorgen 

voor elkaar niet omdat het moet, maar omdat de betrokkenen in de relaties dat zelf willen. Zorgen 

voor elkaar in een relatie leidt tot meer zelfwaardering en zelfrespect stelt hij. Uiteindelijk, betoogt 

Ricoeur, hebben we andere mensen nodig om meer in contact te komen staan met onze eigen 

emoties.  

De mens is een relationeel wezen en door relaties aan te gaan met anderen waarin er ook sprake kan 

zijn van zorg, kan de mens zichzelf ontwikkelen aldus Ricoeur. Zoals zorgethici Margaret Urban 

Walker (1990) betoogt, is de wereld opgebouwd uit relaties die mensen aangaan met elkaar. Het 

onderhouden van deze relaties is essentieel om zo goed mogelijk te kunnen leven in onze wereld, 

aldus Tronto (1993). Noddings (1984) spreekt over een ethisch zelf dat steeds wezenlijker wordt door 

te zorgen voor anderen. Dohmen (2013) stelt dat om voor onszelf te zorgen vriendschappen cruciaal 

zijn. Vrienden zullen eerlijk zeggen tegen elkaar waar het op staat en een spiegel voor houden. Via 

vriendschappen leren we over onszelf. Kortom, wij zijn wie we zijn door relaties aan te gaan met 

anderen en deze te onderhouden.  

Echter, dan moet in deze vriendschappen wel tijd en ruimte zijn voor ontwikkeling en verdieping van 

de relatie. Rosa noemt deze modus van relaties aangaan waarbij er ruimte is voor deze verbinding 

met elkaar resonantie en pleit dat men meer op zoek moet gaan naar resonantie om zich zo staande 

te houden in de versnelde maatschappij. 

6.4 Mentaal ongemak: een kwestie van ruimte en tijd 
We leven in een tijd waar de wereld steeds sneller gaat en men grote haastige passen moet zetten 

om dit tempo bij te benen met als ultieme einddoel een gelukkig leven. In deze staat van bijbenen 

vergeet men stil te staan bij zichzelf. Stilstand leidt namelijk tot achterstand en niemand wil 

achterstaan in een wereld die draait op prestaties. Ondertussen ervaren steeds meer mensen 

ongemakken die gepaard gaan met chronische haast: angst, stress, druk. Wanneer men (al dan niet 

gedwongen) tot stilstand komt, komen er allerlei negatieve gevoelens en emoties naar boven die 

voorheen geen tijd en ruimte hebben gehad om zich te openbaren. Omdat er simpelweg nooit 

ruimte is geweest voor deze gevoelens, weet men niet hoe met deze mentale staat van zijn om te 

gaan. Bovendien acht men deze emoties niet waardig genoeg om anderen mee lastig te vallen. 

Emoties worden weggewuifd onder het mom van: “ik heb niks te klagen”. Er ontstaat een vicieuze 

cirkel waarbij negatieve emoties onderdrukt blijven. In de tussentijd klopt men aan bij de psycholoog 

met de vraag: “Waarom voel ik mij zo leeg en ongelukkig, ik heb toch alles wat mijn hartje begeerd?”.  



Mentaal ongemak ontstaat door verschillende maatschappelijke verwachtingen die jongvolwassenen 

geïnternaliseerd hebben. Voornamelijk door het idee dat alles een prestatie is geworden, lijkt er geen 

ruimte meer te zijn voor het ervaren van negatieve emoties. Juist in deze emoties bevindt zich kennis 

over wat iemands behoefte is en wat aansluitende zorg is voor deze behoefte, betogen verschillende 

zorgethici. Juist daarom is het belangrijk om deze emoties te erkennen. Zonder de erkenning van 

diens eigen emoties en behoeften kan iemand niet voor zichzelf zorgen. Voor het erkennen van deze 

emoties en behoefte is echter aandachtigheid nodig en in de huidige maatschappelijke versnelling is 

er geen tijd voor aandachtigheid. Men raakt vervreemd van zichzelf en van de wereld om zich heen. 

Door middel van meer resonerende relaties met anderen leren we meer over onszelf en onze 

emoties. Zorgen voor jezelf vereist de hulp van de ander.  

6.5 Het laatste woord  
Het gedachtegoed waar de Utrechtse zorgethiek op gebaseerd is neemt als een van haar 

uitgangspunten relationaliteit. Zorgen is een relationele praktijk waarbij mensen zichzelf continu 

afstemmen op de ander om zo de wereld in stand te houden. Het werk van onder andere Tronto 

(1993), Urban Walker (1990) en Ricoeur (Pellauer & Dauenhauer, 2021) vormen inspiratiebronnen 

voor de relationele visie binnen de zorgethiek. Uit bovenstaande discussie komt naar voren dat 

resonerende relaties (waarbij er sprake is van zorg) een mogelijke oplossing kunnen zijn voor 

vervreemding en mentaal ongemak.  

Is het mogelijk om meer resonerende relaties aan te gaan in de steeds complexer-wordende 

maatschappij? “Wij zijn zo gewend aan snelheid dat alles wat niet onmiddellijk gebeurt al snel voor 

een mislukking doorgaat, waardoor we het voortijdig opgeven”, schrijft psycholoog Paul Verhaeghe 

in zijn essay over het belang van relaties (2020, p 114). Maatschappelijke veranderingen kosten tijd 

en vereisen dat de maatschappij als geheel een nieuwe denkwijze aanneemt. 

Het vormt echter een uitdaging om in deze individualistische en prestatiegerichte maatschappij op 

zoek te gaan naar meer tijd om resonerende relaties aan te gaan met anderen en zo meer in 

verbinding met de ander en onszelf te creëren. Zoals Vosman & Niemeijer (2017) in hun werk 

betogen heeft de zorgethiek te weinig aandacht voor de veranderende aspecten van de moderne 

samenleving waarin versnelling en eigen verantwoordelijkheid de boventoon voeren. In hun artikel 

beschrijven de auteurs hoe de complexiteit van instituten toeneemt waarbij ook de machtsposities 

en relaties in deze instituten steeds complexer worden. Dit geldt niet alleen voor instituten maar ook 

voor de samenleving als geheel. Door de constante verandering van systemen – als gevolg van de 

neiging om constant te vernieuwen en te versnellen — ontstaan er onzekerheden met betrekking tot 

iemands positie in de maatschappij. Deze continu veranderden positie maakt iemand onzeker en 

kwetsbaar. Dit geldt niet alleen voor gemarginaliseerde groepen, maar voor iedereen die deelneemt 



in de maatschappij, betogen Vosman en Niemeijer. De constant veranderende maatschappij 

produceert een kwetsbaarheid die betrekking heeft op iedereen, inclusief de groep mensen die 

voorheen een dominante plek innamen in de maatschappij en daardoor nooit als kwetsbaar werden 

beschouwd — zoals hoogopgeleiden jongvolwassenen. De laat moderne maatschappij zet alle 

onderlinge relaties hiermee op scherp. Met andere woorden: het wordt steeds complexer om met 

elkaar deel te nemen aan de laat moderne samenleving waarin kwetsbaarheid als zwak wordt 

beschouwd in tegenstelling tot iets onvermijdelijks.  

Het vergt moed, stoutmoedigheid en doorzettingsvermogen om als jongvolwassenen in de huidige 

maatschappij tegen de sterke stroom van presteren en eigen verantwoordelijkheid in te gaan om 

ruimte en tijd te maken voor relaties, resonantie en reflectie. Het maakt onze maatschappelijke 

positie namelijk kwetsbaar wanneer we ons afhankelijk en emotioneel opstellen in een samenleving 

waar autonomie hoog in het vaandel staat. In een maatschappij waarin iedereen kwetsbaar is, zou 

kwetsbaarheid juist omarmd moeten worden. Paradoxaal genoeg is de verantwoordelijkheid om 

kwetsbaarheid te omarmen een keuze die men autonoom zou moeten maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Kwaliteit van het onderzoek  
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de methodologische kwaliteit van het onderzoek. In hoofdstuk 

4 is de methode van het onderzoek uitgewerkt. Na afronding van het onderzoek licht ik toe op welke 

manier ik de kwaliteit van het onderzoek zo goed mogelijk heb geprobeerd te waarborgen. Daarnaast 

wordt stilgestaan bij de overige ethische kwesties die gepaard gaan met het uitvoeren van dit 

onderzoek. Reflectie op de kwaliteitscriteria vindt plaats vanuit het perspectief van de onderzoeker 

en is daarom in het ik-perspectief beschreven.  

7.1 Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van het onderzoek is afhankelijk van de herhaalbaarheid en de navolgbaarheid. 

In hoofdstuk 4 van dit onderzoek is na te lezen hoe het empirisch onderzoek methodisch is 

uitgevoerd zodat het onderzoek herhaalbaar is. Om de navolgbaarheid van het onderzoek te 

waarborgen zijn de interviews met respondenten opgenomen en getranscribeerd.  Door middel van 

peer-debriefing met mijn scriptiebegeleider heb ik inzicht gekregen in mijn eigen veronderstellingen 

die mogelijk invloed zouden kunnen hebben op het onderzoek, zie hiervoor ook paragraaf 7.3.  

7.2 Validiteit 
Validiteit in kwalitatief onderzoek gaat over de geloofwaardigheid en de overdraagbaarheid van het 

onderzoek. Om de geloofwaardigheid van het onderzoek zo groot mogelijk te maken is het belangrijk 

dat mijn interpretatie van de data overeenkomt met het perspectief van de deelnemers. Alle 

deelnemers hadden de mogelijk om de getranscribeerde interviews terug te lezen en zo nodig 

aanpassingen of aanvullingen te maken. De resultaten van het onderzoek zijn gedetailleerd 

beschreven met aandacht voor de context waarin respondenten bepaalde uitspraken over het 

fenomeen hebben gedaan. Op deze manier kan de lezer zelf bepalen of uitspraken of conclusies ook 

op andere situaties toepasbaar zijn. Dit draagt bij aan de overdraagbaarheid van de resultaten. 

Uitspraken en ervaringen van respondenten kwamen vaak overeen met de theoretische inzichten 

betreffende het fenomeen mentaal ongemak. Doordat deze inzichten zowel theoretisch als 

empirisch erkent worden is het aannemelijk dat de resultaten van het onderzoek generaliseerbaar 

zijn voor andere jongvolwassenen die zich kunnen identificeren met de respondenten. Daarnaast heb 

ik getracht om het discussie-hoofdstuk op zo’n manier te schrijven dat het de lezer aanzet tot 

nadenken en reflecteren op zijn eigen ervaringen en houding jegens mentaal ongemak.  

7.3 Reflexiviteit en een open houding 
In fenomenologisch onderzoek is het volgens fenomenologisch onderzoeker Linda Finlay belangrijk 

om een fenomenologisch attitude te hebben (Finlay, 2008). Met deze attitude bedoelt zij het hebben 

van een open houding jegens het fenomeen en de wereld waarbij de onderzoeker zich tegelijkertijd 

bewust is van zijn vooronderstellingen. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek waarbij de interviews 



voornamelijk fenomenologisch van aard waren heb ik geprobeerd om deze attitude aan te nemen, ik 

zal hieronder toelichten op welke manier.  

Als jongvolwassenen die zelf ook wel eens mentaal ongemak ervaart was het onderwerp van mijn 

scriptie geïnspireerd op mijn eigen ervaringen. Dit maakt mij als onderzoeker ge-‘biased’. Echter, in 

fenomenologisch onderzoek wordt deze bias/subjectiviteit ingezet om bij te dragen aan het 

onderzoek. Het was mijn taak als onderzoek om mijn eigen ervaringen en veronderstellingen 

betreffende dit onderwerp tussen haakjes te zetten. Tijdens de interviews heb ik mij zo goed als 

mogelijk laten verwonderen door de ervaringen van de respondenten door een open houding aan te 

nemen, zie tabel 1. 

Echter, ik ben mij ervan bewust dat mijn eigen ervaringen en veronderstellingen betreffende mentaal 

ongemak een open houding kunnen bemoeilijken. Finlay schrijft in haar werk over de 

fenomenologische attitude: “The phenomenological attitude here does not simply involve suspending 

researcher presuppositions. It is a process in which the researcher opens themselves to being moved 

by an Other, where evolving understandings are managed in a relational context” (Finlay, 2008, p. 3). 

In de interviews die ik met respondenten heb gehad deelde ik daarom ook mijn eigen ervaringen 

zodat er een dialoog kon ontstaan over deze ervaring en de bijbehorende veronderstellingen. Op 

deze manier ontstond er een dialoog waarbij de respondent en ik elkaars ervaringen en 

veronderstellingen konden bevragen en toetsen.  

I: En hoe realiseer je dat dan bijvoorbeeld? 

R1: Door met collega's een leuke werkborrel te organiseren of door 's ochtends tien minuten met een 

collega te ouwehoeren, of tegen een vriendin die helemaal diep in de put te zeggen, gewoon om het zoveel 

te overdrijven dat ze zegt ja ik ben inderdaad wel echt een ontzettend zeikwijf. Dat ik zeg ja nou op zich wel 

en dan gewoon om er ook heel hard om te kunnen lachen. Om jezelf en om anderen te kunnen lachen.  

I: Okay, ik wist dat helemaal niet dat jij dat zo had, maar leuk om te ontdekken zo.  

 
 Tabel 1 Moment van verwondering in een interview met een respondent  

I: Ik vind het wel grappig, want jij hebt dat ook van je moeder. En ik heb dat ook heel erg van mijn moeder 

meegekregen.  

R1: Van vrouw tot vrouw zeg maar, omdat het historisch gezien waren vrouwen toch vaak afhankelijk van 

de man. Deden ze meer thuis, voor de kinderen of noem maar op. En dat hebben mijn ouders heel bewust 

niet, ik denk dat mijn moeder een halve dag meer thuis was en ze zat in het onderwijswereldje dus ze was 

in de vakanties thuis dus ik denk per saldo dat mijn moeder meer voor ons gezorgd heeft. Maar dat was bij 

benadering gelijk dat was generatie daarvoor niet zo.  



7.4 Beperkingen 
Tijdens het uitvoeren van het onderzoek ben ik op de volgende beperkingen gestuit.  

7.4.1 Kleine groep respondenten 
In het onderzoek zijn er 5 respondenten geïncludeerd. Voor fenomenologisch onderzoek wordt 

geadviseerd om vijf tot vijfentwintig respondenten te includeren. Voor het analyseren van de data 

geldt dat hoe meer respondenten hoe sterker de analyse wordt. Daarbij wordt ook de 

generaliseerbaarheid van de resultaten groter naarmate er meer respondenten zijn. Bovendien is 

gekozen voor convenience sampling waarbij ik mensen uit mijn eigen sociale kring heb geïnterviewd. 

In elke sociale kring heersen bepaalde normen en waarden waarbij de deelnemers van deze sociale 

groep elkaar kunnen beïnvloeden. Dit geldt ook voor het fenomeen mentaal ongemak. Daarbij zijn 

alle jongvolwassenen in dit onderzoek wit, hoogopgeleid en wonend in een grote stad. Er is dus 

vanuit één perspectief het fenomeen mentaal ongemak benaderd. Interessant zou zijn om in 

mogelijk vervolgonderzoek de groep jongvolwassenen uitgebreider en breder te benaderen waarbij 

ook aandacht is voor afkomst en opleidingsniveau.  

7.4.2 Kwaliteiten van de onderzoeker 
Het was voor mij de eerste keer dat ik een fenomenologisch onderzoek heb uitgevoerd. Dat kan 

natuurlijk een impact hebben op de manier waarop data is verzameld en de kwaliteit van de data-

analyse. Hoe meer fenomenologisch onderzoek een onderzoeker doet, hoe kwalitatief beter de 

uitvoering en de data-analyse in het onderzoek wordt. 

7.4.3 Fenomenologisch onderzoek 
Een beperking van fenomenologisch onderzoek is dat het tracht om een geleefde ervaring te grijpen 

door middel van taal. Zoals fenomenologisch onderzoeker Max van Manen beschrijft in zijn werk gaat 

er altijd een deel van de ervaring verloren zodra er wordt geprobeerd om worden aan deze ervaring 

te geven. Dat geldt ook voor het fenomeen in dit onderzoek. Zoals al eerder is beschreven vonden 

respondenten het dan ook lastig om woorden te geven aan deze ervaring.  

7.4.4 Validiteit 
Alle respondenten hebben de optie gehad om het interview terug te lezen en hier aan- of 

opmerkingen op te maken. De respondenten gaven aan dat ze vertrouwden dat het interview op de 

Tabel 2 Het delen en het toetsen van veronderstellingen van de interviewer en de respondent  

I: Nee, inderdaad. Mijn oma heeft heel veel opgegeven voor mijn opa. Terwijl mijn oma, die was best 

slim had best een normale opleiding kunnen doen, maar had vier oudere broers die allemaal gingen 

studeren en mijn oma moest werken om die studies te betalen. Dus mijn oma heeft heel erg aan mijn 

moeder meegegeven van ga studeren, leer op je benen staan wees financieel onafhankelijk, en ik denk 

dat ik dat weer heel erg van mijn moeder heb meegekregen.  

 



juiste manier getranscribeerd was. Ook hebben de respondenten geen feedback gegeven op de 

uitgeschreven resultaten. Dit kan ten koste zijn gegaan van de validiteit van het onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Nawoord 
Het kunstwerk wat terugkomt in deze scriptie als achtergrond van de voorpagina is een werk van 

Maaike Schoorel genaamd Droomvlucht en een Engel. De gemiddelde museumbezoeker besteed niet 

meer dan dertig seconde bij een kunstwerk. Bij het werk van Schoorel wordt men gedwongen om 

langer te kijken, pas na twintig seconde is het mogelijk om te ontdekken wat zich verschuilt in de 

verschillende lagen verf. “Met haar kunstwerken grijpt ze datgene wat nu, in de 21e eeuw, de 

grootste schaarste is en daardoor de grootste waarde: tijd. Pas als je die peperdure investering wilt 

doen openbaart de voorstelling tussen al die lagen monochrome verf zich aan je in al haar glorie” 

(Kooiman, 2019).  
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