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1. Inleiding

Mantelzorg is van alle tijden. Maar in de huidige tijd is mantelzorg onderdeel 
geworden van het publieke debat over de inrichting van de zorgverlening. Hoe 
zorgen we ervoor dat mantelzorg een stabiele pijler van de gezondheidszorg 
blijft? Het antwoord op deze vraag is temeer van belang omdat er een sterke 
daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst wordt voorzien. De Oldest 
Old Support Ratio (aantal mensen tussen 50-75 jaar gedeeld door het aantal 
mensen van 85 jaar en ouder) is in Nederland al jaren in dalende lijn (van 30 in 
1975 naar 15 in 2015), een daling die zich naar de toekomst doorzet (Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 29 maart 2018).

In deze afscheidsrede zal een antwoord gezocht worden door inzichten van de 
copingliteratuur, toegespitst op zingevende coping, te gebruiken voor verhelde-
ring van de subjectieve beleving van mantelzorgen. In hoeverre kan aandacht 
voor zingeving in het proces van mantelzorgen bijdragen aan het positieve 
verloop daarvan? Daarom beginnen we met een korte omschrijving van zinge-
ving en zingevende coping. Daarna gaan we dieper in op de werkelijkheid van 
mantelzorgen: wat zijn de negatieve en positieve ervaringen van mantelzorgers? 
Vervolgens brengen we deze ervaringen en zingevende coping met elkaar in 
verband. We sluiten af met een kort toekomstperspectief en een dankwoord. 

1. 

Inleiding
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2. Zingeving

Binnen de ontwikkeling van de godsdienstpsychologie is er regelmatig gede-
batteerd over het object ervan. De discussie spitste zich dan toe op inhoude-
lijke versus functionele definities van religie. Religie werd in het laatste geval 
meestal verbonden met de functie van het verschaffen van zin. In de lage lan-
den is deze discussie gevoerd tussen Van der Lans (hoogleraar te Nijmegen) en 
Vergote (hoogleraar te Leuven). Vergote was tegenstander van het benaderen 
van religie als een zingevingssysteem: “Ook al maakt een zingevingssysteem 
deel uit van religie, religie is geen zingevingssysteem.” en “De formule ‘open-
baringssystemen’ geeft correct, indien correct begrepen, weer wat kenmerkend 
is voor religie en differentieert deze nauwkeurig van ‘wereldbeelden’.” (Vergo-
te & Van der Lans, 1986, p. 67 en p. 71). Van der Lans daarentegen, beducht 
voor verlies van contact met de algemene psychologie, argumenteert: “Het zou 
verstandig zijn om het domein van onderzoek in de godsdienstpsychologie uit 
te breiden tot menselijk gedrag dat te maken heeft met een zoektocht naar de 
ultieme zin.” (Vergote & Van der Lans, 1986, p. 77). In mijn beroepscarrière als 
godsdienstpsycholoog heb ik me bij deze laatste benadering altijd het veiligst 
gevoeld. Dit sloot ook goed aan bij mijn freudiaanse attitude om de symptomen 
zo veel mogelijk te herleiden tot de achterliggende oorzaken. Dit heet dan een 
reductionistische benadering van religie, een herleiden ervan naar het psycho-
logische domein. Natuurlijk is er de mogelijkheid van een meer, een tegenover, 
een andere werkelijkheid. Maar in mijn colleges ging ik toch uit van een metho-
disch agnosticisme: we kunnen als psychologen God niet inroepen als verkla-
rende factor voor religieus gedrag. En bovendien bestaat er niet het scheermes 
van de middeleeuwse monnik en filosoof William van Ockham: Entia non sunt 
praeter necessitatem multiplicanda: “Men moet de zijnden (gepostuleerde  objec-
ten binnen een hypothese) niet zonder noodzaak verveelvoudigen.” Kort samen-
gevat: De eenvoudigste theorie is de beste. En heeft de psycholoog Irvin Yalom 
(2002, p. 303) daar niet op voortgeborduurd met zijn: “extraordinary claims 
require extraordinary evidence.” Natuurlijk: “Het eenvoudigste is niet altijd het 
ultieme antwoord, maar moet ondubbelzinnig worden overwogen en uitgeslo-
ten voordat we complexere verklaringen kiezen die lastiger te evalueren zijn” 
(Ledoux, 2017, p. 215-216). Met een glimlach zag ik soms de weerstand van de 
theologiestudent tegen zo’n methodisch agnostische benadering, maar didac-
tisch is het volgens mij een gouden greep in het toetsen van de geloofskracht 
van de student. 

2. 

Zingeving



Mantelzorg en zingeving   1110 Mantelzorg en zingeving

Kortom, met het begrip zingeving kon ik goed uit de voeten. En ik niet alleen. 
Wil namelijk ten aanzien van de invulling van de begrippen religie en spiri-
tualiteit de discussie weleens hoog oplopen en de meningen uiteenlopen, het 
begrip ‘zingeving’ lijkt de laatste tijd een neutrale en verbindende rol te spelen. 
Aandacht voor zingeving duikt op onvermoede plekken op. De Volkskrant startte 
een serie ‘zin van het leven’. Enkele bestsellers benadrukken het belang van zin-
geving (bijvoorbeeld Smith, 2017 en Peterson, 2018). In de gezondheidszorg is 
het concept van positieve gezondheid van Machteld Huber (2014) populair. Een 
van de gezondheidsdimensies in dit model is de spiritueel/existentiële dimensie, 
gericht op zingeving, doelen, toekomstperspectief en acceptatie. In de positieve 
psychologie is het zinvolle leven een van de componenten van welzijn. Ook in 
sommige theologische benaderingen is de zinzoekende mens uitgangspunt van 
theologiseren: de vraag naar God wordt dan geïdentificeerd met de vraag naar 
zin van de zoekende mens. Karl Rahner heeft deze existentiële zinszoektocht als 
fundamentele constitutie van de mens opgevat. God ‘is’ in het menselijk verlan-
gen en vermogen om zo’n zoektocht naar het begrijpen van het bestaan te on-
dernemen (Först, 2014, 2015). Ook in de definitie van geestelijke verzorging van 
de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers (VGVZ) is zingeving prominent 
aanwezig: ‘Geestelijke verzorging is professionele begeleiding, hulpverlening en 
advisering bij zingeving en levensbeschouwing’ (VGVZ, 2016). 

In verband met een mogelijk meer, voorbij de psychologische werkelijkheid, 
wordt wel het onderscheid gemaakt tussen zingeving en zinvinding. Zinvin-
ding zou dan meer de mogelijkheid van een zich openbarende transcendente 
werkelijkheid insluiten (zie de afscheidsrede van mijn collega Rien van Uden). 
Toch moeten we niet te snel voorbijgaan aan het actieve proces van zingeving. 
Twee voorbeelden kunnen dit illustreren. Sommige half ingevulde teksten zijn 
toch te begrijpen, omdat de hersenen de lege plekken zelf invullen. De bood-
schap vanuit de cognitieve psychologie is dat waarneming van de werkelijkheid 
meer een actieve constructie dan een passieve registratie is. Het tweede voor-
beeld betreft het creatief proces. Er wordt weleens verwezen naar het zogenaam-
de aha-erlebnis, waarbij men het gevoel heeft dat er zich plotseling een nieuw 
inzicht aandient. Maar dit verschijnsel kan ook vanuit een breder perspectief 
worden beschouwd, namelijk dat van het verloop van creatieve (wetenschap-
pelijke) processen. Al in 1926 verdeelde Wallas (1926) dit proces in vier fasen. 
Fase een (‘preparation’) is de voorbereiding, waarin alle aspecten die verbon-
den zijn met het oplossen van een probleem worden verkend. In de tweede, de 

incubatiefase (‘incubation’), verschuift de mentale activiteit van het bewuste 
naar het onbewuste. In fase drie ervaart men de doorbraak, het aha-erlebnis 
(‘illumination’), een creatieve oplossing is gevonden. Tot slot is het zaak om in 
fase vier, die van de verificatie (‘verification’), de oplossing te controleren aan de 
realiteit. Het bekende voorbeeld hierbij is dat van de Duitse chemicus Kekulé, 
die in 1864 de ringvormige structuur van benzeen ontdekte al dommelend voor 
het haardvuur. Hij kreeg een visioen van ketens atomen die zich tot slangen 
oprolden die hun eigen staart opaten. Maar ook hier geen aha-erlebnis zonder 
de voorafgaande fase van voorbereiding.

Deze aandacht voor zingeving heb ik in de laatste jaren van mijn onderzoek toe-
gespitst op het onderwerp ‘zingevende coping’. Folkman en Moskowitz (2004) 
hebben een aantal nieuwe ontwikkelingen beschreven in het coping-onderzoek. 
Eén ontwikkeling is de uitbreiding van ‘problem focused’ en ‘emotion focused’ 
met ‘meaning focused’ coping. “A common theme in the coping processes rela-
ted to positive emotion is their link to the individual’s important values, beliefs, 
and goals that comprise the individual’s sense of meaning” (Folkman & Mosko-
vitz, 2004, p. 766). Betekenis gerichte coping kan tot uitdrukking komen in het 
positief herwaarderen van de gebeurtenis, bijstellen van persoonlijke doelen en 
reflecteren over de zin en de betekenis van het leven. Juist in situaties waarin 
probleemgerichte coping geen optie meer is (bijvoorbeeld bij terminale kan-
ker), kan zingevende coping op de voorgrond treden. Pargament (1997, p. 90) 
hanteert een definitie van coping (‘a search for significance in times of stress’), 
waarin juist expliciet ‘meaning focused’ coping als de norm wordt genomen. 

Een nog uitgebreidere vorm van aandacht voor het zingevingssysteem bij het 
omgaan met diepgaande inbreuken in het leven levert het ‘meaning making 
model’ van Park en Folkman (1997), verder ontwikkeld door Park (2010). Het 
model van Park en Folkman richt zich niet alleen op het zingevend omgaan 
met een stressor, maar legt verbanden met het gehele zingevingssysteem van de 
persoon, zoals dat ook in andere situaties een rol op de achtergrond speelt. Zij 
maken een onderscheid tussen ‘global meaning’ en ‘situational meaning.’ ‘Glo-
bal meaning’ is het achterliggende oriëntatiekader van de persoon dat richting 
geeft aan zijn opstelling in de fysieke en sociale werkelijkheid. Drie componen-
ten zijn hierin te onderscheiden: opvattingen, doelen en de zinervaring. Opvat-
tingen zijn (impliciete) aannames over de werkelijkheid en het zelf, bijvoorbeeld 
over coherentie, voorspelbaarheid en rechtvaardigheid van de werkelijkheid. 
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Doelen zijn de intern gerepresenteerde ideale levensinvullingen, bijvoorbeeld 
gezondheid en stabiele sociale relaties. Dit alles heeft ook een emotionele com-
ponent, het subjectieve gevoel van zinvolheid. Cognitieve kaders behoeven 
immers een emotionele valentie wil er een impuls van handelen vanuit gaan 
(Damasio, 2019). ‘Situational meaning’ is het resultaat van een proces dat start 
met een confrontatie met een stressvolle gebeurtenis. Deze gebeurtenis wordt 
allereerst beoordeeld op de mate van inpasbaarheid in de kernopvattingen en 
doelen van het ‘global meaning system’. Dit is vaak eerder een automatisch en 
spontaan verlopend proces dan een gedegen analyse. Bij grote discrepanties 
wordt er stress voelbaar en dan ontstaat een proces vergelijkbaar met cognitieve 
dissonantiereductie, gericht op het meer in overeenstemming brengen van glo-
bale en lokale betekenis. Dan gaat het ook om een doorleven van de bijbehoren-
de emoties. Park (2010, 2011) noemt een aantal betekenissen die in dit proces 
kunnen ontstaan: accepteren, positieve herinterpretatie, groei in vaardigheden 
en relaties, grotere waardering voor het leven, bijstellen van aspiraties, ontwik-
kelen van alternatieve doelen en identiteitsontwikkeling. Meestal zijn deze ver-
anderingen een assimilatie van de lokale aan de globale zin. Maar soms moet 
ook het globale zingevingssysteem op de schop: opvattingen, doelen en de zine-
rvaring moeten worden bijgesteld (accommodatie). Daarbij gaat Park ervanuit 
dat een religieus zingevingssysteem het meest bestand is tegen verandering. 
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3. Mantelzorg

De Nederlandse bevolking vergrijst. Volgens het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS, 15-09-2014) is in 2019 de helft van de Nederlandse volwassen be-
volking ouder dan 50 jaar. Veel ziekten hebben een chronisch verloop. De helft 
van de Nederlanders lijdt aan een chronische ziekte, zoals bijvoorbeeld artrose, 
diabetes en hartfalen (Volksgezondheidenzorg.info). Voor de overheid is de 
zorg de grootste post op de begroting. Hierop reagerend wordt het beleid van 
de overheid bepaald door de zogenoemde kanteling-benadering. Dit betekent 
dat professionele hulp pas aan de orde is na de fasen van zelfredzaamheid en 
inschakelen van het sociale netwerk (o.a. informele zorg). Dit alles zorgt ervoor 
dat mantelzorg in toenemende mate een belangrijke pijler van de gezond-
heidszorg gaat worden. Maar ook een wankele pijler: het aantal afhankelijken 
van mantelzorg neemt toe (65+) en het aantal mensen dat mantelzorg verleent 
(16-64-jarigen) neemt af. 

Maar waar hebben we het precies over als we het over mantelzorg hebben? Wat 
verstaan we er wel en wat verstaan we er niet onder? Mantelzorg.nl volgt de de-
finitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP definieert man-
telzorg als volgt: “Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand 
uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan 
huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg 
is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.” Mantelzorg.nl 
benadrukt daarbij dat het gaat om onbetaalde hulp, en dat mantelzorg nooit als 
een verplichting aan iemand opgelegd kan worden. Hulp aan mensen zonder 
gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten 
de definitie. De definitie van de Nationale raad voor de Volksgezondheid sluit 
hier nauw bij aan: “Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverle-
nend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere le-
den van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit 
de sociale relatie.” Essentieel is dus het vrijwillig en kosteloos hulpverlenen aan 
iemand waarmee een persoonlijke relatie bestaat. 

Mezzo.nl verzamelde de volgende cijfers over mantelzorg. Bijna een derde van 
de Nederlanders (16+) gaf in 2016 mantelzorg (circa 4,4 miljoen mantelzor-
gers). 750.000 mantelzorgers leveren zowel langdurig (meer dan 3 maanden) 
als intensief (meer dan 8 uur per week) zorg. Dit zijn mantelzorgers in strikte 

3. 

Mantelzorg
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zin, zoals ze ook in gemeentelijk beleid worden gedefinieerd. Eén op de vijf 
werknemers combineert betaald werk met mantelzorg. 8,6% van de mantelzor-
gers voelt zich zwaarbelast (380.000 mantelzorgers). Ongeveer vijf of op de zes 
mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorg verlenen. Het verle-
nen van mantelzorg gaat dus zowel gepaard met stressverschijnselen (tijdsdruk, 
beperking van het eigen persoonlijk en sociaal leven, financiële druk et cetera) 
als met positieve ervaringen (uitdaging, opdoen van nieuwe ervaringen, opbou-
wen van een breder sociaal netwerk, et cetera).

Meestal wordt toch de nadruk gelegd op de last van het mantelzorgen. Vier in 
Nederland gebruikte meetinstrumenten laten zien wat de aard van de subjec-
tieve last zoal kan zijn. De EDIZ-plus, Ervaren Druk door Informele Zorg, (De 
Boer, Oudijk, Timmermans, & Pot, 2012) richt zich op de negatieve evaluatie 
van de situatie en op de gevolgen daarvan. Het betreft een hiërarchische schaal 
met vijftien items. Lichte belasting bestaat uit de verantwoordelijkheid die op 
iemand drukt, matige belasting betreft de impact op de andere activiteiten van 
de mantelzorger (minder tijd en ruimte daarvoor), ernstige belasting betreft 
een achteruitgang in fysieke, psychische en sociale gezondheid. In het Natio-
naal Programma Ouderenzorg wordt gebruik gemaakt van de CarerQol, ‘Care 
related Quality of Life’, (Van den Brink et al., 2015). Deze lijst bestaat uit zeven 
items die vragen naar voldoening in het werk, financiële problemen, fysieke 
en psychische gezondheidsproblemen, relationele en sociale problemen. De 
Nederlandse versie van de Zarit-12 lastschaal, ten derde, probeert in 12 items te 
vangen hoe mensen zich soms voelen als ze voor iemand anders zorgen. Deze 
schaal bestaat uit een diversiteit aan items, waarbinnen de spanning in de re-
latie met de zorgontvangende een belangrijk thema is. Het andere belangrijke 
thema gaat over de impact van mantelzorgen op de ruimte voor het eigen socia-
le en arbeidsleven. In een factoranalyse komen deze twee componenten als ‘role 
strain’ en ‘personal strain’ naar voren (Van Durme, Macq, Jeanmart, & Gobert, 
2012). Tot slot is er de Caregiver strain Index (Robinson, 1983), een vragenlijst 
waarmee overbelasting door mantelzorg in 13 items gemeten wordt. Ook hier 
weer gaat het over problemen in de relatie en deze index bevat vooral ook items 
die gaan over de impact op de dagelijkse gang van zaken. 

In een recent literatuuroverzicht van meetinstrumenten gebruikt in het Ver-
enigd Koninkrijk (Dow, Robinson, Robalino, Finch, McColl, & Robinson, 2018) 
wordt de Carer Well-being and Support Questionnaire aanbevolen, een wat lan-

gere lijst die 10 domeinen omvat: de relatie met de zorgontvangende, de relatie 
met familie en bekenden, de financiële situatie, lichamelijke gezondheid, emo-
tioneel welbevinden, stigma en discriminatie, eigen veiligheid, veiligheid van 
de zorgontvangende en de mantelzorgrol. 

Applebaum, Farran, Marziliano, Pasternak en Breidbart (2014) vonden in een 
Amerikaans onderzoek onder mantelzorgers van kankerpatiënten de volgende 
reeks problemen. We sommen ze op in volgorde van voorkomen: angst- en de-
pressieve klachten (40%), financiële problemen (28%), relatieproblemen (24%), 
schuldgevoelens (20%), identiteitsproblemen (20%), problemen met zelfzorg 
(20%), medische problemen (12%) en zingevingsproblemen (12%).  

De theoretische uitgangspunten van al deze schalen zijn mager. Het best nog 
zijn ze te vangen in een biopsychosocio-gezondheidsmodel (Engel, 1980) aan-
gevuld met de materiële dimensie. Er bestaan financiële problemen, fysieke en 
psychische gezondheidsproblemen, emotionele klachten en sociale problemen. 
Het sociale aspect betreft de relatie met de zorgontvangende, de relatie met 
belangrijke anderen en de relatie met de maatschappelijke omgeving. Alleen 
Applebaum et al. (2014) vermelden existentiële en zingevingsproblemen.

Vragenlijsten die de positieve aspecten van mantelzorg meten zijn eerder 
schaars. Een voorbeeld is de Carer’s Assessement of Satisfactions Index, CASI, 
(Elmstahl, Malmberg, & Annerstedt, 1996). Deze 30 items lange index valt 
uiteen in drie componenten: a) tevredenheid van de mantelzorger gerelateerd 
aan de relatie met de zorgontvangende, b) tevredenheid van de mantelzorger 
gerelateerd aan zichzelf (vooral met betrekking tot het gevoel van betekenis te 
kunnen zijn), c) tevredenheid gerelateerd aan het ontwikkelen van nieuwe vaar-
digheden, minder ik-gerichtheid, meer sociale contacten en een nieuw doel in 
het leven krijgen.

Het SCP gebruikt in haar onderzoek voor het meten van positieve ervaringen 
op grond van het verlenen van mantelzorg een vragenlijst van De Boer, Oudijk, 
Broese van Groenou en Timmermans  (2012). Deze ‘positive experience scale’ 
is een eenvoudige Mokkenschaal en omvat aspecten als intrinsieke voldoening, 
verbetering van de relatie, competentievergroting en nieuwe dingen leren. In 
deze volgorde treden de ervaringen ook op: “positieve ervaringen beginnen met 
effecten bij de persoon zelf, verbreden zich naar de relatie met de hulpbehoe-
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vende en strekken zich vervolgens uit naar een breder terrein van functioneren, 
namelijk competenties en sociale relaties met anderen” (De Boer, Oudijk, Broe-
se van Groenou, & Timmermans, 2012, p. 251). 

In de brochure van het expertisecentrum mantelzorg ‘Momenten van zin’ (Cuij-
pers, Kruijswijk, & Van Lier, 2012) worden de volgende positieve gevolgen ge-
noemd: bevorderen van fysieke en geestelijke gezondheid, persoonlijke groei en 
existentieel welbevinden, voldoening, zelfwaardering, zingeving, de relatie met 
de verzorgde wordt hechter, het sociale netwerk breidt zich uit. 

Ook hier is er weer geen duidelijke achterliggende theorie. Opvallend is wel dat 
er nu ook aandacht is voor meer existentiële en zingevingsaspecten. Misschien 
dat de theorie van Maslow over een hiërarchische opbouw van behoeften, lopend 
van veiligheid, soiale inbedding, gevoel van eigenwaarde en zelfactualisatie, als 
een achterliggend kader zou kunnen dienen (Tebb, Berg-Weber, & Rubio, 2013).

Uit deze korte verkenning van de mantelzorg-literatuur blijkt dat er enerzijds 
sprake is van draaglast (‘burden’, ‘strain’) met negatieve invloeden als verlies 
van sociale contacten, verlies van gezondheid en anderzijds draagkracht (‘gain’) 
met positieve invloeden als wederkerigheid in de relatie en persoonlijke groei. 
Daarbij moet opgemerkt, dat positieve en negatieve ervaringen tegelijk kunnen 
voorkomen (Opdebeeck, Van Hove, & Van Audenhover, 2003). 
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4. Mantelzorg en zingeving

4.1. Inleiding

In de literatuur wordt een drievoudig verband gelegd tussen zingeving en 
het verloop van het verlenen van mantelzorg (Opdebeeck, Van Hove, & Van 
Audenhover, 2003; Kuijpers & Cruijswijk, 2013). Uiteraard moeten deze drie 
verbanden in een procesperspectief worden bezien, waarin ze in elkaar kun-
nen overlopen. Op de eerste plaats kan zingeving aanleiding zijn om zorg te 
gaan verlenen. Bepaalde ethische noties (bijvoorbeeld zorg dragen voor de 
ander) kunnen het opnemen van de rol van mantelzorger als vanzelfsprekend 
maken. Op de tweede plaats is zingeving een manier om met de zorgsituatie 
om te gaan. Zo kan geloof (als vorm van zingeving) fungeren als oriëntatie- en 
evaluatie kader in belastende omstandigheden. Tot slot kan zingeving ook de 
uitkomst, het resultaat zijn van het zorg verlenen. Het leven kan door het zorg 
verlenen als waardevoller, als met meer diepgang ervaren worden. 

In het hiernavolgende zullen we proberen deze diverse verbanden tussen 
zingeving en mantelzorg vanuit het coping-paradigma te benaderen. Coping 
is een proces dat als volgt verloopt: 1) Welke stressoren zijn in het geding en 
welke inschattingen worden gemaakt over het al dan niet aankunnen van deze 
stressoren (‘primary appraisal’); 2) Welke hulpbronnen staan ter beschikking 
(‘secundaire appraisal’); 3) Welke concrete copingstrategieën worden uiteindelijk 
ingezet (in deze rede richten we ons vooral op zingevende coping) en 4) Wat 
zijn de effecten daarvan op het lichamelijk, psychisch, existentieel en religieus/
spiritueel welbevinden (Pieper, 2012). In alle fasen van het copingproces, dus 
niet alleen in fase drie, kan zingeving een rol spelen. Een bijzondere vorm van 
zingeving is religieuze zingeving. Met name onderzoek in de Verenigde Staten 
heeft aandacht hiervoor. In de mantelzorgliteratuur treffen we al aanzetten 
aan van zo’n copingbenadering. Mackay en Packenham (2012) spreken van 
een ‘stress and coping’-model en ook Pearlin, Mullan, Semple en Skaff (1990) 
zagen al in 1990 mantelzorg in het licht van stress verwerken. 

4. 

Mantelzorg en zingeving



Mantelzorg en zingeving   2322 Mantelzorg en zingeving

4.2. Primaire inschatting

Bij het oppakken van mantelzorg zal er nog niet een duidelijke inschatting 
gemaakt kunnen worden van de reikwijdte ervan. Meestal groeit men er lang-
zaam in. Een eerste inschatting zal gebeuren op basis van motivatie. Motieven 
kunnen zijn: geen andere keuze hebben, een bijzondere band met de zorgont-
vangende hebben, iets willen terugdoen of een al dan niet door levensbeschou-
welijke kaders ondersteunde hulpbereidheid. In de copingliteratuur is de eerste 
inschatting gericht op het detecteren van een daadwerkelijke dreiging, een 
potentiële dreiging of een uitdaging (Mackay & Pakenham, 2012). Zingeving 
en met name zingeving in de vorm van een religieuze levensovertuiging kan 
hier leiden tot een meer positieve inschatting van mantelzorgen als eerder een 
uitdaging dan een dreiging. Jones, Winslow, Lee, Burns en Zhang (2011) wijzen 
erop dat familiale waarden, zoals het gevoel van verantwoordelijkheid voor de 
ouders, respect voor de ouders en de wens om te zorgen voor de ouders mantel-
zorgen eerder een uitdaging dan een dreiging laat worden. Deze waarden zijn 
dan tevens de aanleiding om mantelzorg te gaan verlenen. Verbakel, Tamlags-
ronning, Winstone, Fjaer en Eikemo (2017) analyseren data van het European 
Social Survey uit 2014. Het betreft bijna 30.000 respondenten uit twintig 
landen. Respondenten die zich rekenden tot een bepaalde religie of denomi-
natie hadden 13% meer kans tot de groep mantelzorgers te behoren dan niet 
religieuzen. In een ander onderzoek onder 1685 Nederlandse mantelzorgers 
(Broese van Groenou, De Boer, & Iedema, 2013) bleken religieus betrokkenen 
(gemeten aan de mate van kerkbezoek) mantelzorg positiever te evalueren dan 
niet religieus betrokkenen en bleef religieuze betrokkenheid in een regressie-
analyse samen met andere voorspellers (contextuele en dispositionele) voor een 
positieve evaluatie van mantelzorgen als zelfstandige voorspeller overeind. De 
auteurs verklaren dit op grond van een veronderstelde attitude van hulpbereid-
heid ten aanzien van mensen uit de naaste omgeving bij de groep meer regel-
matige kerkbezoekers. Zij concluderen: “Feeling that you are doing the good 
thing clearly helps to evaluate the caregiving positively” (Broese van Groenou, 
De Boer, & Iedema, 2013, p. 309).

Naarmate het mantelzorgen voortduurt, kan de impact ervan duidelijker naar 
voren treden. We hebben al gewezen op negatieve effecten als financiële pro-
blemen, fysieke en psychische gezondheidsproblemen, emotionele en sociale 
klachten. Het sociale aspect betreft de relatie met de zorgontvangende, de rela-

tie met belangrijke anderen en de relatie met de maatschappelijke omgeving. 
Een toename van de belasting wordt ook aangekaart door Badr, Acitelli en 
Carmack Taylor (2007). Zij maken gebruik van het stress proliferatie (versprei-
dings)-model. Sommige stressoren kunnen andere, nieuwe stressoren, in gang 
zetten. Zij maken een onderscheid tussen primaire en secundaire stressoren. 
Primaire stressoren zijn een te grote belasting en een verlies van de gelijk-
waardigheid van de relatie met de zorgbehoevende; secundaire stressoren zijn 
gevangen raken in de mantelzorgrol en zelfverlies. Eerder al hadden Pearlin, 
Mullan, Semple en Skaff (1990) dit onderscheid dieper uitgewerkt. Bij de pri-
maire stressoren maken zij een onderscheid tussen objectieve (de ernst van de 
hulpbehoevendheid) en subjectieve (de mate van belasting en relatiedeprivatie: 
verlies aan intimiteit en verlies van gezamenlijke sociale activiteiten) indica-
toren. Secundaire stressoren vallen uiteen in ‘role strains’ en ‘intrapsychic 
strains’. Onder rolspanningen vallen familiale conflicten, arbeidsconflicten en 
economische achteruitgang. Onder intrapsychische spanningen vallen gevan-
gen zitten in de mantelzorgrol, zelfverlies, verminderde zorgcompetentie en 
afwezigheid van persoonlijke groei. In een terzijde geven Pearlin et al. (1990) 
aan dat de laatste twee indicatoren ook gebruikt kunnen worden voor het meten 
van positieve uitkomsten van mantelzorgen. Hier wordt duidelijk dat zeker in 
het oudere onderzoek naar mantelzorg de ‘strains’ duidelijk in beeld waren, 
maar dat er ook beginnende aandacht was voor de ‘gains’. Al deze later in het 
proces optredende lasten worden nieuwe stressoren en aldus ontstaat er een 
nieuwe draaglast. Daarbij aansluitend ontvouwt zich een herinterpretatie van 
de belasting van het mantelzorgen. 

4.3. Secundaire inschatting

De volgende fase in het copingproces is de secundaire appraisal, de inschatting 
van de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare hulpbronnen waarover ie-
mand beschikt inzake het aankunnen van het verlenen van mantelzorg. 

Jones, Winslow, Lee, Burns en Zhang (2011) presenteren een ‘caregiver empo-
werment’-model ten aanzien van het verloop van mantelzorgen. Ook in dit mo-
del is er aandacht voor de secundaire inschatting: over welke bronnen beschikt 
iemand om het mantelzorgen aan te kunnen? Zij onderscheiden persoonlijke, 
familiale en maatschappelijke bronnen. De persoonlijke bronnen betreffen het 
weerstandsvermogen, de mate waarin de werkelijkheid als controleerbaar wordt 
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ingeschat, mantelzorgen als een zinvolle bezigheid beschouwen en terug kun-
nen vallen op spirituele bronnen. Familiale bronnen betreffen de verbonden-
heid met de familie en de ondersteuning daarvan. Bij maatschappelijke onder-
steuning kunnen we denken aan mantelzorgondersteuning, respijtzorg en het 
mantelzorgcompliment. 

Pinquart en Sörenson (2003) wijzen op het belang van persoonlijke bronnen als 
het weerstandsvermogen en het beschikken over effectieve copingstrategieën. 

Het expertisecentrum mantelzorg verwijst in haar publicatie ‘Momenten van 
zin’ (Cuijpers, Kruijswijk, & Van Lier, 2012) naar krachtbronnen als de natuur, 
het geloof, kunst, een hobby of een huisdier. 

Andrén en Elmstahl (2008) verwijzen naar het begrip ‘sense of coherence’ van 
Antonovsky (1987), bestaande uit het vertrouwen dat de wereld voorspelbaar en 
verklaarbaar is; dat men de eisen van het bestaan aankan en dat de uitdagingen 
van het bestaan de moeite waard zijn om ze aan te gaan: ‘comprehensibility’, 
‘manageability’ en ‘meaningfulness’. Voor mantelzorgers zijn dit bronnen 
om de last van het mantelzorgen te managen. Hierbij sluit de bevinding van 
Okamoto, Momose, Fujino en Osama (2009) op basis van onderzoek onder 111 
Japanse mantelzorgers van gehandicapte ouderen aan, namelijk dat degenen die 
het mantelzorgen de moeite waard vonden minder belemmerd werden door het 
zorg verlenen.  

Men zou kunnen argumenteren dat positieve ervaringen opgedaan later in het 
mantelzorgproces kunnen gaan functioneren als nieuwe hulpbronnen waardoor 
de primaire inschatting van het mantelzorgen verschuift van dreiging naar 
uitdaging (positieve herinterpretatie van de stressor). Broese van Groenou, De 
Boer en Iedema (2013) maken wat positieve ervaringen betreft een onderscheid 
tussen intrapersoonlijke evaluaties (een goed gevoel over het mantelzorgen 
hebben); interpersoonlijke evaluaties (dichter bij de zorgontvangende komen); 
opdoen van nieuwe ervaringen en verbeterde relaties in het ruimere sociale 
netwerk. Opdebeeck, Van Hove en Van Audenhover (2003) noemen een achttal 
zingevingsbronnen die specifiek verbonden zijn aan de ervaringen die men 
opdoet aan het mantelzorgen: het herontdekken van de kleine dingen van het 
leven/wat belangrijk in het leven is; leren van de bron van wijsheid van de zieke; 
de relatie met de patiënt; de rol die men kan spelen bij het optimaliseren van de 

gezondheid en het welzijn van de patiënt; verbetering of verdieping van de rela-
ties tussen andere gezinsleden; de erkenning die men krijgt; het gevoel vroeger 
zelf ontvangen zorg terug te kunnen betalen en levensbeschouwing en religie. 
De laatste bron valt wat uit de toon, omdat het eerder een stabiel onderdeel is 
van het zingevingssysteem dan een ervaring opgedaan aan het mantelzorgen.

Samenvattend kunnen de hulpbronnen verdeeld worden in algemene psycho-
logische disposities (weerstandsvermogen, coping-capaciteiten, religieuze en 
niet-religieuze zingevingsbronnen), maatschappelijke ondersteuning en posi-
tieve ervaringen met mantelzorgen, die voor een aanzienlijk deel op het terrein 
van zingeving liggen.

4.4. Copingactiviteiten

Na de fase van de inschatting volgt het inzetten van daadwerkelijke 
copingactiviteiten. Deze kunnen we opdelen in psychosociale (probleem en 
emotie gerichte coping), zingevende en levensbeschouwelijke/religieuze coping 
(zie ook Xu, 2016). Bij de meeste auteurs komen meerdere vormen tegelijk voor. 
We presenteren de gegevens hier in chronologische volgorde. Wellicht dat er 
dan nog ontwikkelingen zichtbaar worden.  

De bovengenoemde Pearlin, Mullan, Semple en Skaff (1990) noemen 
copingmechanismen die specifiek zijn voor mantelzorgen, waarbij zij een 
onderscheid maken tussen het hanteren van de situatie, het hanteren van de 
betekenis van de situatie en het hanteren van spanningen. Bij het hanteren 
van de situatie verwijzen zij naar: je concentreren op de wezenlijke taken, 
standvastig optreden en je informeren over de ziekte. Bij het hanteren van 
de betekenis van de situatie gaat het om geen te hoge verwachtingen hebben, 
om het maken van positieve vergelijkingen (bijvoorbeeld anderen hebben 
het nog slechter of je hebt ook mooie tijden gekend) en hanteren van een 
ruimer perspectief, waaronder ook een religieus perspectief. Het hanteren 
van spanningen meten zij met een reeks van onsamenhangende bezigheden 
als tv-kijken, lezen, bewegen, maar ook roken, alcoholgebruik en medicijnen 
nemen. Tot slot gaan zij in op sociale ondersteuning als mediator tussen stress 
en effecten. Zij onderscheiden twee vormen: instrumentele en emotionele 
steun. In de copingliteratuur wordt het zoeken van sociale ondersteuning 
echter als een vorm van coping beschouwd en had dus niet als aparte categorie 
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opgenomen hoeven te worden.

Picot (1995) onderscheidt drie copingstijlen: ‘confrontive’ (probleem 
aanpakken), ‘emotion focused’ (emotionele reactie reguleren) en palliatieve 
coping (positieve herinterpretatie gericht op reductie van spanning). Bidden 
en vertrouwen op God werden beschouwd als vormen van emotie gerichte 
coping. In een interview-onderzoek onder 83 zwarte Amerikaanse vrouwelijke 
mantelzorgers werd gezocht naar welke kenmerken met welke vorm van coping 
samenhangen. Emotie gerichte coping werd voorspeld door de ervaren lasten, 
palliatieve coping door de ervaren beloningen en confronterende coping door 
sociale ondersteuning.

Noonan en Tennstedt (1997) sluiten aan bij het model van Pearlin et al. (1990). 
Wat de copingmechanismen betreft benadrukken zij het belang van zingeving. 
In hun onderzoek meten zij ‘meaning in caregiving’ als copingbron en 
‘management of meaning’ als copingstrategie. ‘Meaning in caregiving’ wordt 
gemeten met een eigen, korte versie van de Meaning in Caregiving Scale, die 
het herordenen van prioriteiten, het gevoel nodig en nuttig te zijn, toegenomen 
weerbaarheid en een beroep doen op God in kaart brengt. ‘Management of 
meaning’ gaat over het gebruik van humor en overwegen dat het allemaal nog 
slechter kan. Feitelijk loopt hier zingeving als bron, als copingmechanisme en 
als uitkomst door elkaar.

De studie van Chang, Noonan en Tennstedt (1998) baseert zich op het volgende 
theoretische model: stressoren (bijvoorbeeld functionele, cognitieve en 
gedragsproblemen van de zorgontvangende) leiden tot coping (in dit geval beperkt 
tot religieuze/spirituele coping). Deze religieuze/spirituele coping bevordert 
de kwaliteit van de relatie tussen zorggever en zorgontvanger en dit leidt tot 
verbetering van het algemene stressniveau (depressie) en het rol-specifieke 
stressniveau (onderdompeling in de mantelzorgrol). Dit model werd getoetst 
d.m.v. telefonische interviews met 127 overwegend christelijke mantelzorger-
mantelzorgontvanger paren. Religieuze/ spirituele coping werd echter slechts 
door een item gemeten: “My religion or spiritual beliefs have helped me handle 
this whole experience” (p. 446). 75% van de mantelzorgers kon hiermee 
instemmen (het was immers een religieuze responsgroep).

Opdebeeck, Van Hove en Van Audenhover (2003, p. 49) verwijzen expliciet 
naar zingeving als copingstrategie. “Het zorgen wordt er minder uitzichtloos 
door en de zingeving maakt dat de mantelzorger beter bestand is tegen 
de zware belasting die met een zorgtaak gepaard kan gaan.” In hun eigen 
onderzoek, een negentiental diepte-interviews met mantelzorgers in relatief 
zware zorgsituaties, komt religieuze zingeving vooral voor bij religieuze 
mensen, maar speelt de christelijke zorgethiek (van goed werk verrichten) 
toch ook een rol bij sommige niet-gelovigen. Wat betreft de meer los van 
levensbeschouwelijke kaders verleende zingeving constateerden zij dat deze pas 
bij dieper doorvragen aan het licht komt.     

Theis,  Biordi, Coeling, Nalepka en Miller (2003) onderzochten 60 
mantelzorgers met behulp van een semigestructureerd interview met als 
hoofdvraag: Hoe gaat u om met zorg geven? Veel antwoorden (bij 49 van de 
60 respondenten) raakten het thema ‘spiritualiteit’, verstaan in de brede zin 
van innerlijke bronnen, ‘ultimate concerns’, levensovertuiging en zingeving 
richtinggevend voor individueel en sociaal gedrag. Een door de grounded 
theory gestuurde data-analyse leverde twee overkoepelende thema’s op: coping 
en zingeving. Er waren twee vormen van spirituele coping: een beroep doen 
op georganiseerde religiositeit (kerkbezoek, bidden, bijbel lezen) en sociale 
ondersteuning van aan religie gerelateerde groepen. Binnen zingeving werden 
drie subthema’s onderscheiden: het innemen van een positieve houding, 
vermijden van Goddelijke straf en zoeken van Goddelijke beloning en 
spiritualiteit als de basis van het bestaan. Hier valt op dat spiritualiteit wordt 
ingevuld met georganiseerde religiositeit. 

De overzichtsstudie van Pearce uit 2005 (geïncludeerde studies tot en met 
2002) inzake religieuze coping bij mantelzorg concludeert dat Amerikaanse 
mantelzorgers daar veel gebruik van maken en dat dat leidt tot positieve 
effecten ten aanzien van aan mantelzorg gerelateerde groei en voldoening.  

Pearce, Singer en Prigerson (2006) onderzochten 162 Amerikaanse 
mantelzorgers van terminale kankerpatiënten. Ze waren op zoek naar het 
verband tussen religieuze coping enerzijds en positieve en negatieve ervaringen 
met het mantelzorgen en algemeen welbevinden anderzijds. Religieuze coping 
werd gemeten met de ‘brief RCOPE’ van Pargament (Pargament, Feuille, & 
Burdzy, 2011). Dit meetinstrument meet positieve religieuze en negatieve 
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religieuze coping, telkens met zeven items. De positieve items gaan over 
een vertrouwen in God, de negatieve over je verlaten voelen door God en de 
geloofsgemeenschap. Positieve religieuze coping werd veel gebruikt, negatieve 
weinig. Er werd verder gezocht naar het verband tussen religieuze coping en 
niet religieuze coping-strategieën, zoals zoeken van sociale ondersteuning, 
optimisme en zelfverzekerdheid. Voor positieve religieuze coping was dit 
verband er niet, negatieve religieuze coping correleerde wel (negatief) met 
sociale ondersteuning, zelfverzekerdheid en met name met optimisme.

Mackay en Pakenham (2012) onderscheiden in hun onderzoek onder 
114 mantelzorgers in Australië op basis van een factoranalyse vier 
copingstrategieën. Op de eerste plaats is dat probleemgerichte coping (actie 
ondernemen). Op de tweede plaats onderscheiden ze zingevende coping (troost 
zoeken in geloof of spiritualiteit). Dan noemen ze als derde en vierde variant: 
vermijding (weigeren te geloven dat de negatieve gevolgen daadwerkelijk 
bestaan) en acceptatie (accepteren van de feiten). De laatste variant zou ook als 
zingeving-gerichte vorm van coping kunnen worden beschouwd. 

In een kwalitatief Amerikaans onderzoek onder 11 mantelzorgers van 
dementerenden stelden Shim, Barosso, Gilliss en Davis (2013) de vraag hoe 
de mantelzorgers zin verleenden aan het mantelzorgen. Deze vraag was nog 
niet zo gemakkelijk te beantwoorden, want meestal verliep dit zin verlenen 
impliciet, onbewust. Toch werd er een aantal zaken genoemd: het accepteren 
van de situatie, met name de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen; 
mantelzorgen beschouwen als een keuze en niet als een verplichting; 
kiezen voor een positieve houding t.o.v. de situatie, een reframing van het 
gezichtspunt; tel uw zegeningen (dankbaar zijn voor kleine geluksmomenten) 
en actief zoeken van hulpbronnen. Voorbeelden van dit laatste zijn: deelnemen 
aan ondersteunende groepen, gebruik maken van respijtzorg, kennis vergaren 
over dementie, tuinieren, religieuze meditatie en zingen in een koor. Alle 
onderzochten beschouwden zich als christelijk. Aan hun geloof ontleenden 
ze de volgende copingkracht: een geloofsethiek van helpen, de kracht om 
deze ethiek vol te houden, zich kunnen overgeven aan de controle van 
een hogere macht, hoop, troost bij een hogere macht, mantelzorg zien als 
groeimogelijkheid en bidden (zelf en door anderen).

Samenvattend: In de categorie ‘psychosociale’ coping gaat het op de 
eerste plaats om probleemoplossende coping, bv. informatie zoeken, actie 
ondernemen, actief zoeken van hulpbronnen en het probleem aanpakken. 
Daarnaast betreft het emotie gerichte coping, lopend van afleiding zoeken, 
drugsgebruik, gebruik van humor en vermijding. Het zoeken van sociale 
ondersteuning wordt vaak genoemd. Dan gaat het om twee vormen: 
instrumentele of formele en emotionele of informele ondersteuning.

In de categorie ‘zingevende coping’ valt een aantal niveaus te onderscheiden. 
Het begint met cognitieve strategieën als neerwaartse vergelijking (het kan nog 
erger), herordenen van prioriteiten en verwachtingen bijstellen. Dan volgen er 
vormen van positieve herinterpretatie of een positieve houding innemen. Tot 
slot volgt het hanteren van een ruimer perspectief, bijvoorbeeld het perspectief 
van de zorgethiek en het perspectief van spiritualiteit en religie. 

Dit leidt tot een overgang naar een bijzondere variant van zingevende coping: 
religieuze coping. Hier zijn met name Amerikaanse studies van belang, die 
zich concentreren op christelijke religiositeit. Mantelzorgers doen een beroep 
op God, georganiseerde religiositeit en de geloofsgemeenschap. Hier wordt ook 
onderscheiden tussen positieve en negatieve religieuze coping, gemeten met de 
‘brief RCOPE’ van Pargament (zie ook Xu, 2016). Eenmaal wordt specifiek naar 
spiritualiteit verwezen in de zin van innerlijke bronnen en ‘ultimate concerns’.

Een bijzondere ontwikkeling in de tijd was niet te bespeuren. Belangrijker 
is het land van onderzoek. In Amerikaans onderzoek is veel aandacht voor 
religieuze coping. Tot slot valt op dat wordt onderscheiden tussen algemene 
copingstrategieën ook bruikbaar voor mantelzorgen en specifiek op mantelzorg 
toegesneden copingstrategieën.

4.5. Effecten  

De laatste stap in het coping-paradigma is aandacht voor de effecten van 
coping. Deze effecten kunnen worden verdeeld in effecten direct gerelateerd 
aan het mantelzorgen en meer algemene effecten ten aanzien van het welzijn 
van de mantelzorger. We beginnen met het behandelen van een aantal auteurs 
die vanuit een theoretisch perspectief gekeken hebben naar de effecten van de 
gehanteerde copingstrategieën.



Mantelzorg en zingeving   3130 Mantelzorg en zingeving

Acton en Wright (2000) analyseerden de mogelijkheden om te komen tot 
het vergroten van zelftranscendentie op grond van de ervaringen opgedaan 
aan mantelzorgen. Zij onderscheiden intra-persoonlijke, interpersoonlijke 
en transpersoonlijke zelftranscendentie. Voorbeelden van intra-persoonlijke 
zelftranscendentie zijn: toename van zelfkennis en zelfactualisatie, aanvaarden 
van sterfelijkheid, introspectie, zelfreflectie en zelfexpansie. Voorbeelden 
van interpersoonlijke zelftranscendentie zijn: verbondenheid met andere 
mensen en de natuurlijke omgeving, hulp geven aan en hulp ontvangen van 
anderen. Voorbeelden van transpersoonlijke zelftranscendentie zijn: contact 
met God of een grotere macht, verbondenheid met het universum, een hogere 
bewustzijnsstaat, het ervaren van een niet-empirische werkelijkheid en 
genezingservaringen. Mantelzorgervaringen van op zichzelf teruggeworpen 
zijn, verlies van sociale contacten en vragen over de zin van dit alles kunnen 
aanleiding zijn voor een proces van verdieping van zelftranscendentie, aldus de 
auteurs.

In de beschrijving van hun ‘caregiver empowerment’ model verwijzen Jones, 
Winslow, Lee, Burns en Zhang (2011) naar de volgende mogelijke resultaten 
van het zorgproces: een toename van lichamelijke en psychische gezondheid, 
persoonlijke groei en existentieel welbevinden.

Farran, Miller, Kaufman, Donner en Fegg (1999) ontwikkelden de ‘Finding 
Meaning Through Caregiving Scale’, bestaande uit drie subschalen. De 
theoretische veronderstelling is dat de subschaal ‘loss/powerlesness’ het zoeken 
van zin op grond van verlieservaringen meet; dat de subschaal ‘provisional 
meaning’ de dagelijkse zin van het mantelzorgen meet en dat de subschaal 
‘ultimate meaning’ de ultieme zingeving meet. Maar een nadere bestudering 
van de items van de subschalen laat zien dat de eerste schaal de lasten van het 
zorgen meet, de tweede de lusten en de derde schaal een vorm van christelijke 
religieuze coping meet.

Maar er is ook empirisch onderzoek gedaan naar het verband tussen coping 
met mantelzorgen en effecten op het welzijn. We beginnen met Amerikaans 
onderzoek gericht op het onderzoeken van de effecten van religieuze coping.

In het bovengenoemde onderzoek van Chang, Noonan en Tennstedt (1998) kon 
op basis van regressieanalyses worden geconcludeerd dat religieuze/spirituele 

coping een indirecte positieve invloed heeft op zowel het algemene stressniveau 
(depressie) als het rol-specifieke stressniveau (onderdompeling in de mantelzor-
grol) en wel via de route van het verbeteren van de onderlinge relatie.

Hebert, Weinstein, Martire en Schultz (2006) voerden een literatuuronderzoek 
uit naar het verband tussen religie/spiritualiteit en het welbevinden van mantel-
zorgers. De meest voorkomende indicatoren van welbevinden waren: depressie, 
emotionele spanning en last. De variabele religie/spiritualiteit werd op verschil-
lende manieren gemeten, o.a. door middel van positieve en negatieve religieu-
ze coping. Meestal was er geen duidelijke relatie tussen religieuze coping en 
welbevinden. Dit kan volgens hen te wijten zijn aan de inadequate manier van 
meten van religieuze coping.  

Herrera et al. (2009) onderzochten het verband tussen religieuze coping en 
het welzijn van mantelzorgers onder Amerikaanse katholieken van Mexicaanse 
afkomst. Positieve religieuze coping (ondersteuning zoeken bij God of een spi-
rituele kracht) had geen significante invloed op het welzijn, negatieve religieuze 
coping (het gevoel door God verlaten te zijn of zonder God de problemen ver-
werken) daarentegen had een negatieve invloed op het welzijn, gemeten aan de 
mate van depressieve symptomen. 

De genoemde overzichtsstudie van Pearce uit 2005 inzake christelijke religi-
euze coping concludeert dat religieuze coping leidt tot positieve effecten ten 
aanzien van mantelzorg-gerelateerde groei en voldoening. De positieve effecten 
betroffen allereerst de algemene lichamelijke, psychische (de meeste studies 
waren hierop gericht) en spirituele gezondheid (in termen van vergroten van de 
nabijheid tot God en de kerk). Daarnaast waren er ook studies die zich specifiek 
richtten op het verband met de ervaringen van het verlenen van mantelzorg. 
Dan blijkt dat religiositeit en religieuze coping samenhangen met meer voldoe-
ning vinden in mantelzorgen, stress gerelateerde groei, leren van de ervaring 
en een beter gevoel over jezelf krijgen. Pearce vraagt aandacht voor de invloed 
van moderatie en mediatie op het verband tussen religieuze coping en welzijn. 
Moderatie wil zeggen dat het verband kan verschillen al naar gelang de invul-
ling van een derde variabele. Voorbeelden zijn de ernst en het stadium van de 
ziekte van de zorgontvangende. Naarmate de ziekte ernstiger is of in een later 
stadium is beland, kan het verband sterker worden. Mediatie wil zeggen dat het 
verband eigenlijk wordt veroorzaakt door een tussenliggende (niet religieuze) 



Mantelzorg en zingeving   3332 Mantelzorg en zingeving

variabele. Voor religieuze coping zouden dat kunnen zijn: gezondheidsgedrag, 
sociale ondersteuning, beschikken over psychologische hulpbronnen (hoop, 
weerstand, zelfredzaamheid) en beschikken over levensbeschouwelijke inter-
pretatiekaders. 

Maar in een empirische studie van Pearce, Singer en Prigerson (2006), waarin 
dezen onderscheiden tussen positieve en negatieve religieuze coping, blijkt po-
sitieve religieuze coping zowel met meer ervaren last als met meer voldoening 
over het mantelzorgen samen te hangen. Negatieve religieuze coping hangt 
duidelijk negatief samen met levenskwaliteit en voldoening.

Een aantal andere studies richten zich specifiek op zingeving in het copingpro-
ces. Noonan en Tennstedt (1997) onderzochten, zoals gezegd, in een al wat ou-
der onderzoek 131 Amerikaanse mantelzorgers. Hogere scores op de ‘Meaning 
in Caregiving’-schaal correleren met lagere depressiescores en een groter gevoel 
van eigenwaarde. 

Duits onderzoek van Brandstätter et al. (2014) onder 84 mantelzorgers, rou-
wend over het verlies van hun zorgpartner, toonde dat dezen in vergelijking 
met een representatieve steekproef van Duitse burgers lager scoorden op de 
aanwezigheid van een reeks zingevingsbronnen, gemeten met de ‘Schedule 
for Meaning in Life Evaluation (SMiLE)’. Hogere scores op deze schaal hingen 
samen met meer tevredenheid met het leven en kwaliteit van leven. De auteurs 
veronderstellen dat het vinden van zin bemiddelt tussen de last van het zorg 
geven en welzijn. 

Konstam et al. (2003) onderzochten 85 mantelzorgers, voornamelijk echtgenoten 
en dochters, van Parkinsonpatiënten. Doel van het onderzoek was de bijdrage 
van algemene zingeving en specifiek aan mantelzorg gerelateerde zingeving aan 
positief en negatief welzijn vast te stellen. De specifiek aan mantelzorg gekoppel-
de zingeving werd gemeten met de ‘Finding meaning through caregiving scale’; 
algemene zingeving met de ‘Life attitude Profile-Revised,’ gebaseerd op het werk 
van Frankl. De laatste schaal valt in zes domeinen uiteen: doelgerichtheid van het 
leven, coherentie, existentiële leegte, accepteren van de dood en zoeken van nieu-
we uitdagingen. Welzijn werd gemeten met indicatoren voor angst, depressie, 
vijandigheid, positief en negatief affect en ‘sensation seeking’. Doelgerichtheid 
was de beste voorspeller voor positieve aspecten van welzijn en existentiële leegte 

voor negatieve aspecten van welzijn. Specifieke zingeving gerelateerd aan mantel-
zorg had geen extra verklarende waarde boven algemene zingeving.

Quinn, Clare en Woods (2012) onderzochten 447 Britse mantelzorgers met de 
vraag: wat voorspelt zin vinden in zorg verlenen? Zin vinden werd gemeten met 
een 12-item versie van de ‘Meaning in Caregiving’-schaal gebruikt door Noonan 
en Tennstedt (1997). Hogere zingeving-scores hingen samen met hoge religio-
siteit, hoge competentie, intrinsiek gemotiveerd zijn om mantelzorg te verlenen 
en niet gevangen zijn in de mantelzorgrol. 

Een aantal conclusies valt te trekken. 1) De studies rapporteerden over effec-
ten op de lichamelijke, psychosociale en existentiële/spirituele gezondheid. 2) 
Positieve religieuze coping hangt vaak samen met welzijn, maar niet altijd. 3) 
Negatieve religieuze coping hangt wel altijd samen met lagere niveaus van wel-
zijn. 4) Een thema dat aandacht verdient is de vraag of religie rechtstreeks zelf 
de effecten veroorzaakt of via invloed op een mediërende variabele, zoals sociale 
ondersteuning. 5) Zingeving werd soms als uitkomst van het mantelzorgproces 
onderzocht, maar er werd ook gekeken naar het effect van aan mantelzorg ge-
relateerde zingeving op het verdere lichamelijke en psychosociale welbevinden. 
Een hogere mate van zingeving was een goede voorspeller voor meer welzijn. 6) 
Een interessante manier om naar zingeving te kijken is in het perspectief van 
de toename van zelftranscendentie.
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5. Toekomstperspectief

5.1. Nieuw onderzoek in Nederland

Voor een juiste inschatting van de invloed van zingeving op het 
mantelzorgproces in de huidige Nederlandse samenleving is nader onderzoek 
nodig. Dit zou moeten gebeuren vanuit een biopsychosociospiritueel 
perspectief (Sulmasy, 2002). Spiritueel verstaan we dan in ruime zin, ook 
existentiële en zingevingsvragen betreffend. Een belangrijke vraag is dan 
welke meetinstrumenten adequaat zijn voor de Nederlandse, meer seculiere, 
samenleving. Wat het meten van zingevingsbronnen in het algemeen betreft 
is de ‘Fragebogen zum Lebensbedeutungen und Lebenssinn (LeBe)’ van 
Schnell (2010) een goed instrument. Dit bestaat uit vijf zingevingsbronnen: 
transcendentie-verticaal; transcendentie-horizontaal; zelfverwerkelijking; orde 
en gevoel van sociale verbondenheid en welbevinden/harmonie. Een voordeel 
is dat in deze schaal transcendentie niet beperkt wordt tot de christelijke 
religiositeit, zoals in veel Amerikaans onderzoek. 

Bij zingevende coping zou op de eerste plaats gedacht kunnen worden aan het 
in kaart brengen van positieve herwaardering. Als het om religieuze coping 
gaat dan zijn de religieuze copingschalen van Pargament maar voor een 
deel van de Nederlandse bevolking geschikt. Aanvulling met het meten van 
meer spirituele copingstrategieën is gewenst. Baldacchino en Draper (2001) 
troffen in de literatuur over verpleegkundig onderzoek ook meer spirituele 
copingstrategieën aan, zoals verbondenheid met het zelf, verbondenheid met 
anderen, natuurbeleving, kunstbeleving, hoop, anderen helpen, et cetera. Van 
Uden, Pieper en Alma (2004) ontwikkelden de receptieve copingschaal. Daarin 
wordt het actieve, persoonlijke Godsbeeld van Pargament losgelaten en in de 
receptieve modus staat men open voor een oplossing die iemand als het ware 
‘toevalt’.

De ‘Meaning in Caregiving’-schaal zou een goed uitgangspunt zijn om 
zinervaring in mantelzorgen te meten. Ook de toename van de mate van 
zelftranscendentie zou een goede indicator kunnen zijn voor het ervaren van 
meer zin door het mantelzorgen. Een geschikt meetinstrument hiervoor is de 
‘Self-Transcendence Scale’ van Reed (1986). Deze schaal meet vier dimensies 
van zelftranscendentie: intrapersoonlijk (introspectie); interpersoonlijk 

5. 
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(relatie met anderen en de omgeving); transpersoonlijk (verbondenheid met 
het transcendente) en een tijdsperspectief (integratie van verleden, heden en 
toekomst). 

Zoals altijd verdient longitudinaal onderzoek de voorkeur, omdat dan meer over 
de causaliteit van verbanden kan worden gezegd, maar ook omdat de verbanden 
zouden kunnen variëren al naar gelang de duur van het mantelzorgen en de 
fase van het ziekteproces van de zorgontvanger (moderatie).

Kwalitatief onderzoek zou aan dit kwantitatief vooraf kunnen gaan, omdat voor 
Nederland nog maar weinig ervaring is met het meten van zingeving in het 
mantelzorgproces. 

5.2. Interventies

Als dan duidelijk is op welke manier zingeving in de diverse fasen van 
mantelzorgen een rol speelt, kunnen er interventies ontwikkeld worden ter 
versterking van de zingevende hulpbronnen en copingstrategieën. Hieronder 
geven we een aantal aanzetten hiervoor. Konstam et al. (2003) pleiten als 
het gaat om het (professioneel) begeleiden van mantelzorgers voor een 
aanvulling van copingstrategieën gericht op ontspanning met zingevende 
copingstrategieën. In de moderne cognitieve gedragstherapie is er ook 
aandacht voor waarden, zingeving, mindfulness en thema’s als acceptatie. 
Vanuit een dergelijke benadering bespreken Fegg et al. (2013) de resultaten 
van existentiële gedragstherapie voor mantelzorgers aangeboden in de vorm 
van zes groepssessies. In een van deze sessies wordt aandacht besteed aan 
het versterken van zingevende hulpbronnen en zingevende coping. Positieve 
effecten van deze therapie ten aanzien van de kwaliteit van leven werden 
vastgesteld in een vergelijking met een controlegroep. Acton et al. (2000) 
bespreken een aantal strategieën voor het vergroten van intrapersoonlijke, 
interpersoonlijke en transpersoonlijke zelftranscendentie. Intrapersoonlijke 
zelftranscendentie kan gestimuleerd worden door activiteiten die tot 
zelfreflectie en introspectie leiden: meditatie, visualisatie, een dagboek 
bijhouden en rust inbouwen, bijvoorbeeld door het gebruik maken van 
respijtzorg. Interpersoonlijke zelftranscendentie kan bevorderd worden door 
deel te nemen aan formele en informele ondersteuningsgroepen. In het laatste 
geval kan ook gedacht worden aan kerkelijk vrijwilligerswerk. Vergroten van 

transpersoonlijke zelftranscendentie tot slot kan geschieden door wederom 
meditatie of deelname aan religieuze en spirituele activiteiten. Op die manier 
kan er een band met het grotere universum ontstaan (Pieper, 2016). 
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