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1. Samenvatting 

In Nederland zijn er ongeveer 265.000 patiënten met dementie. Ten gevolge van 

ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg, zoals de opkomst van de 

participatiesamenleving, komt de zorg voor deze mensen steeds meer op de schouders van 

mantelzorgers terecht. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit niet gemakkelijk 

is voor mantelzorgers: mantelzorgen is belastend, zowel fysiek als psychisch. Een aspect van 

mantelzorgen wat psychisch zwaar kan zijn is dat de relatie tussen mantelzorger en naaste met 

dementie sterk kan veranderen. Deze studie is ingaan op deze veranderende relatie. 

De focus van dit zorgethische onderzoek ligt op de geleefde ervaring van 

mantelzorgers. Deze ervaringen zijn aan de hand van blogs, geschreven door mantelzorgers 

en gepubliceerd op de website www.mantelzorgelijk.nl, op fenomenologische wijze 

onderzocht waarbij gebruik is gemaakt van de IPA-methode. Theoretisch gezien sluit dit 

onderzoek aan bij de (zorgethische) concepten morele druk, relationaliteit, wederkerigheid, 

afhankelijkheid en kwetsbaarheid. 

 In deze studie staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe ervaren mantelzorgers de relatie 

met hun dementerende ouder en wat betekent dit voor goede zorg voor deze mensen?’ In deze 

studie komen vijf thema’s naar voren: ervaringen van gemis, bezorgdheid, onzekerheid, 

aftasten en koesteren. De conclusie van dit onderzoek is dat deze vijf ervaringen deel zijn van 

het continu zoeken naar een balans van wat goede zorg is in deze particuliere situatie.  
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2. Probleemstelling 

In dit hoofdstuk worden de aanleiding en probleemstellingen van dit onderzoek uitgelegd en 

afgebakend. Allereerst bespreken we de persoonlijke aanleiding. Vervolgens beschouwen we 

het maatschappelijke probleem. Ten slotte bekijken we hoe dit onderzoek een aanvulling kan 

zijn op het huidige wetenschappelijke onderzoek rondom mantelzorg voor dementerenden. 

 

2. 1 Aanleiding 

De aanleiding voor dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds is het een opdracht vanuit de 

masteropleiding Zorgethiek en Beleid1. Anderzijds is er persoonlijke interesse in het 

onderwerp mantelzorg2. Deze belangstelling komt voort uit de behoefte om ons te verdiepen 

in een huidig maatschappelijk probleem. Bovendien staat het onderwerp dicht bij ons doordat 

in Nederland ruim 4 miljoen mensen mantelzorg verlenen (De Klerk, De Boer, Plaisier, 

Schyns & Kooiker 2015:8). Dit heeft als gevolg dat ook wij mantelzorgers zijn (geweest) of 

in onze directe kring hebben. Daarbij spreekt de complexiteit van het mantelzorgen ons erg 

aan. Achter mantelzorg gaan continu vragen schuil omtrent hoeveel zorg de mantelzorger 

moet, kan en wil geven. Onze keuze om de blogs van mantelzorgers van dementerende 

zorgvragers te analyseren komt voort uit onze belangstelling voor de ‘veranderende relatie’ 

ten gevolge van dementie. 

 

2.2 Maatschappelijk probleem 

In Nederland zijn er ongeveer 256.000 patiënten met dementie3. Zij krijgen naast 

professionele zorg4 hulp van 300.000 mantelzorgers. Door de vergrijzing stijgt het aantal 

mensen dat dementie krijgt. Daarnaast moeten deze patiënten langer thuis blijven wonen 

(Expertisecentrum mantelzorg, z.j.). Dat deze groep langer thuis moet blijven wonen is het 

gevolg van de opkomst van de participatiesamenleving5 en de vernieuwde Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die in 2015 is ingevoerd (Omlo, Bool & Rensen, 

                                                           
1 In het werkboek ZEB-40 (2016/2017) staat de opdracht om een “passend, volledig, uitvoerbaar en verantwoord 

onderzoeksontwerp op te stellen, dat in de gegeven casus antwoord biedt op de vraag wat men verstaat onder 

goede zorg”. 
2 Voor definitie mantelzorg: zie bijlage 10.1 
3 Voor definitie dementie: zie bijlage 10.1 
4 Voor definitie zorg: zie bijlage 10.1 
5 Voor definitie participatiesamenleving: zie bijlage 10.1 
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2014). Zelfredzaamheid is een belangrijk doel van deze veranderingen. Mantelzorgers worden 

ingeschakeld om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen. Daardoor is er minder 

professionele hulp nodig en kunnen ouderen langer de regie over hun eigen leven behouden 

(Aanjaagteam, 2016). 

Maar mantelzorg bieden is belastend. Voor een op de vijf mantelzorgers is het werk 

zowel fysiek als mentaal te zwaar. Dit komt niet alleen doordat zij vaak 24 uur per dag klaar 

staan voor hun naaste, maar ook omdat de achteruitgang of verandering in gedrag van degene 

voor wie zij zorgen verdriet geeft (Peters, Francke, van Beek, & Meerveld, 2007). Daarnaast 

verandert de relatie tussen naaste en mantelzorger ingrijpend (Stichting Alzheimer Nederland, 

z.j.). De vanzelfsprekendheid in relaties kan wegvallen waardoor er problemen ontstaan in 

bijvoorbeeld wederzijds begrip. Dit kan onder meer leiden tot woordenwisselingen (Stichting 

praten over gezondheid Nederland, z.j.). 

Door de hierboven beschreven veranderingen in de zorg en in de samenleving komt er 

veel druk te staan op de groeiende groep mantelzorgers voor patiënten met dementie. 

Daarnaast verandert de relatie tussen zorgvrager en zorgontvanger door het mantelzorgen en 

de gevolgen van dementie. Het is daarom relevant om naar deze mensen en hun relatie te 

kijken vanuit een zorgethisch oogpunt6, – een perspectief wat zorg en intermenselijke relaties 

centraal zet – zodat duidelijk wordt wat goede zorg betekent voor deze groep mensen en hoe 

deze zorg geboden kan worden. 

 

2.3 Wetenschappelijk probleem 

Veel onderzoek over mantelzorg voor dementerende mensen is gericht op de (over)belasting 

van de mantelzorgers, de emotionele impact die het heeft, het behouden van een positief 

zelfbeeld of het ontwikkelen van een goede verhouding met professionele zorgverleners 

(Meiland, Kat, Van Tilburg, Jonker & Dröes, 2005). Daar waar de eerste generatie 

onderzoeken naar mantelzorg voor dementerende ouderen zich veelal richtte op meerdere 

aspecten tegelijkertijd, stelt de tweede generatie onderzoek juist meerdere vragen bij een 

specifiek aspect van de zorg (Gilhooly, Sweeting, Whittick & McKee, 2009). 

Wij leggen in dit onderzoek de focus op de relatie tussen de dementerende en de 

mantelzorger, omdat dit tot nog toe niet veel aan de orde is gekomen in bestaande 

literatuur.  Deze zorgrelatie is interessant omdat deze beïnvloed wordt door het mantelzorgen 

                                                           
6 Voor definitie zorgethisch oogpunt: zie bijlage 10.1 
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(Wuest, Ericson & Stern, 2006) en daarnaast onderhevig is aan gedragsveranderingen ten 

gevolge van dementie (Bowman e.a., 2002). Dit specifieke aspect van mantelzorg is nog niet 

veel onderzocht. Dat maakt dit onderzoek tot een wetenschappelijk relevante studie naar 

mantelzorg. 

Daarnaast ligt er methodisch gezien een hiaat in onderzoek over mantelzorg voor een 

naaste met dementie. Het is opvallend dat dit onderzoek voornamelijk van kwantitatieve aard 

is (Broese van Groenou & van Tilburg, 2007; Timmermans, 2003; Peeters e.a. 2007). Deze 

kwantitatieve studies trachten mantelzorg vaak meetbaar te maken of om brede, veelal 

percentage-gebaseerde conclusies te trekken. 

Studies gericht op kwalitatieve kennis bieden andersoortige kennis dan de hierboven 

beschreven kwantitatieve studies. In kwantitatief onderzoek kan veel waardevolle informatie 

verloren gaan, die kwalitatieve studies wel aan de oppervlakte kunnen halen. 

Fenomenologisch onderzoek, een vorm van kwalitatief onderzoek, beschrijft de geleefde 

ervaring van een fenomeen op een grondige manier, waarbij de ervaringen van participanten 

die het fenomeen ervaren hebben, het beginpunt zijn (Creswell, 2013). Hoewel 

fenomenologisch onderzoek naar zorg niet nieuw is (bijvoorbeeld: Van der Meide, Olthuis & 

Leget, 2015; Finlay, 2003), is het onderwerp mantelzorg nog weinig fenomenologisch 

onderzocht vanuit de ervaring van mantelzorgers. Aan de hand van fenomenologisch 

onderzoek naar de relatie tussen mantelzorger en dementerende naaste kan er dus een diep, 

grondig inzicht geboden worden in deze relatie. Ook het gebruik van blogs als bron van data 

is voor dit onderwerp een aanvulling op de bestaande wetenschappelijke literatuur. Het 

gebruik van blogs komt nader aan bod in hoofdstuk 4. 

 

2.4 Vraagstellingen  

De hiervoor geformuleerde persoonlijke, maatschappelijke en wetenschappelijke problemen 

hebben geleid tot de volgende hoofdvraagstelling: 

‘Hoe ervaren mantelzorgers de relatie met hun dementerende ouder en wat betekent dit 

voor goede zorg voor deze mensen?’ 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen richtinggevend:  

1. Welke aspecten van de zorgrelatie komen in de blogs van mantelzorgers naar voren? 

2. Hoe beleven mantelzorgers de veranderende relatie met hun dementerende ouder?  

3. Wat betekent deze veranderende relatie voor goede zorg voor dementerende mensen 

en mantelzorgers? 
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2.5 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Wij willen de ervaring van de relatie tussen 

een mantelzorger en dementerende oudere begrijpen. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te 

krijgen in wat deze ervaringen betekenen voor goede zorg, voor zowel de mantelzorger als 

haar ouder met dementie. 

3. Theoretische verkenning 

In dit onderzoek wordt aan de hand van inzichten uit de praktijk van mantelzorgers een 

bijdrage geleverd aan de wetenschap. Hierbij is de beweging van theorie naar empirie en terug 

van belang. Om die reden worden enkele (zorgethische) concepten die wij belangrijk achten 

voor het onderwerp van deze studie vooraf verkend. Dit zijn morele druk, relationaliteit en 

wederkerigheid, afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Drie belangrijke basisconcepten voor dit 

onderzoek zijn zorg, mantelzorg en dementie. In bijlage 10.1 staat nader uitgewerkt hoe wij 

deze begrippen definiëren. 

        Wij zijn ons ervan bewust dat er nog veel meer theorieën en concepten zijn die van 

grote waarde voor ons onderzoek hadden kunnen zijn7. Echter, gezien de scope van dit 

onderzoek, beperken wij ons tot vijf concepten die dicht bij de zorgrelatie liggen. 

 

3.1 Conceptuele verkenning 

Morele druk 

Morele druk kan gedefinieerd worden als “een gehoorde opdracht die appelleert aan normen 

en waarden” (Rodenburg, 2016:21). In principe is mantelzorg een vrijwillige keuze maar veel 

mensen voelen zich schuldig als zij het niet zouden doen (Boer, 2009). Mantelzorg kan 

daarom voelen als een verplichting. Volgens Schinkel (2012) zijn er verschillende factoren 

die ten grondslag kunnen liggen aan deze familiale verplichtingen, waarbij relationaliteit erg 

belangrijk is. Het gaat niet alleen om de relatie tussen familieleden, maar ook om de sociale 

conventies binnen een cultuur. In de Westerse samenleving komen deze conventies 

bijvoorbeeld tot stand vanuit het idee dat ouders veel voor hun kinderen hebben opgeofferd, 

waar op latere leeftijd zorg tegenover zou moeten staan. 

                                                           
7 Zo had bijvoorbeeld Giligan’s (1982) visie op gender een belangrijke rol kunnen spelen in dit onderzoek, 

gezien de opvallende man/vrouw verdeling van mantelzorgers in Nederland. 
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Relationaliteit en wederkerigheid 

Binnen de zorgethiek wordt uitgegaan van een ‘relationeel mensbeeld’ waarbij mensen 

onderling verbonden zijn met elkaar (Noddings, 1984; Tronto, 1993; Sevenhuijsen, 1996). 

Noddings’ benadering van de zorgethiek wordt omschreven als ‘relationele ethiek’ omdat het 

de nadruk legt op (zorg)relaties die ten grondslag liggen aan het menselijk bestaan (Noddings, 

2012). Noddings onderscheidde twee partijen in een zorgrelatie – “one-caring” en de “cared-

for” – die beide verplicht zijn tot wederzijdse zorg voor en moreel tegemoetkomen van elkaar. 

Gezien wij ons focussen op de zorgrelatie tussen mantelzorger en zorgvrager, is het van 

belang om stil te staan bij het concept relationaliteit. Omdat deze relatie onder druk komt te 

staan door de gevolgen van dementie en de verandering in onderlinge afhankelijkheid is het 

concept ‘wederkerigheid’ ook van waarde. Dit concept wordt op grote schaal gebruikt binnen 

onderzoek naar mantelzorg, nadat Hirschfeld (1983) het voor het eerst introduceerde in family 

caregiving research naar mantelzorgers van mensen met dementie (Park & Schumacher, 

2013). Zij definieerde wederkerigheid als: “caregiver’s ability to find gratification in the 

relationship with the impaired person and meaning from the caregiving situation (and) … the 

caregiver’s ability to perceive the impaired person as reciprocating by virtue of his/her 

existence” (Hirschfeld, 1983:26). 

 

Kwetsbaarheid en afhankelijkheid 

In literatuur omtrent kwetsbaarheid zijn grofweg twee benaderingen te onderscheiden. De ene 

benadering ziet kwetsbaarheid als inherent aan menszijn doordat wij lichamelijke en sociale 

wezens zijn. De andere benadering gaat ervan uit dat bepaalde groepen meer of minder 

kwetsbaar zijn voor specifieke vormen van dreiging (Mackenzie, Rogers & Dodds, 2014). 

Gilson (2013) gaat uit van de eerste benadering en pleit voor een minder negatieve uitleg van 

kwetsbaarheid. Volgens haar is de essentie van kwetsbaarheid niet dat het vooral lijden of pijn 

mogelijk maakt, maar dat het een deel van ons zijn is waardoor het ook liefde, affectie en 

leren mogelijk maakt. Op deze manier wordt kwetsbaarheid minder snel ontkend en kunnen 

we verantwoordelijkheid nemen voor kwetsbare mensen. 

Net als Gilson gaat Kittay (1999) uit van een beeld waarin ieder mens kwetsbaar is. In 

een zorgrelatie is zowel de zorgontvanger als de zorggever, of dependency worker, kwetsbaar 

en afhankelijk. Een dependency worker kan namelijk uitgebuit worden door de zorgvrager. 

Meestal worden in relaties morele claims gedaan door individuen die gelijken zijn. Zij kunnen 

beiden deze claims doen en beiden deze claims afwijzen. In een zorgrelatie ontbreekt die 

gelijkheid en is het dus moeilijk voor de dependency worker om op te komen voor eigen 
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belangen. Daarom is er een andere partij nodig die de belangen van de dependency worker in 

de gaten houdt en over de middelen beschikt die de mantelzorger nodig heeft om goede zorg 

te geven (Kittay, 1999). Deze afhankelijkheid van de dependency worker noemt Kittay een 

“secondary dependency” (Kittay, 1999:46). 

 

3.2 Sensitizing concepts 

Sensitizing concepts zijn ‘richtinggevende’ en ‘attenderende’ begrippen die een richtlijn 

vormen om de aandacht van de onderzoekers te sturen tijdens het analyseren van het 

onderzoeksmateriaal (Bowen, 2006). Socioloog Charmaz (2003) refereert ernaar als “those 

background ideas that inform the overall research problem” (Bowen, 2006:3). De volgende 

sensitizing concepts vloeien voort uit het theoretisch kader en onze persoonlijke reflecties8: 

 morele druk 

 relationaliteit 

 wederkerigheid 

 kwetsbaarheid 

 afhankelijkheid 

 lichamelijkheid 

 verantwoordelijkheid 

 vanzelfsprekendheid 

 intimiteit 

 rol en identiteit 

 emoties 

 

3.3 Conclusie 

Concluderend kunnen we stellen dat de ervaringen van mantelzorgers worden benaderd vanuit 

een zorgethisch theoretisch perspectief waarbij we voornamelijk gebruik maken van de 

concepten ‘morele druk’, ‘relationaliteit’, ‘wederkerigheid’, ‘afhankelijkheid’ en 

‘kwetsbaarheid’ om onze data te interpreteren. Daarbij zijn de sensitizing concepts 

richtinggevend. 

 

 

                                                           
8 Voor persoonlijke reflecties: zie bijlage 10.6 
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4. Methode 

4.1 Onderzoeksbenadering 

Aan dit onderzoek ligt een zorgethische benadering ten grondslag. Daarom gaan wij ervan uit 

dat een mens een relationeel wezen is, en dat elk mens op bepaalde punten in het leven zorg-

ontvanger, en op bepaalde punten in het leven zorggever is (Sander-Staudt, z.j.). Dit maakt dat 

elk mens kwetsbaar en afhankelijk is: niet alleen de zorgontvanger, maar ook de 

mantelzorger. 

Om de ervaringen van deze mantelzorgers te vangen is een fenomenologische 

onderzoeksbenadering zeer geschikt. Fenomenologisch onderzoek richt zich op de geleefde 

ervaring van een bepaald fenomeen. Fenomenologie is naast een onderzoeksbenadering een 

filosofisch begrip. In navolging van het schrijven van onder andere Husserl, Heidegger, Sartre 

en Merleau-Ponty kan er gesteld worden dat fenomenologische filosofie 1) zich richt op de 

geleefde ervaring, 2) stelt dat deze ervaringen bewust zijn, en 3) ten doel heeft om de essentie 

van deze ervaringen te beschrijven (Creswell, 2013). 

De fenomenologische onderzoeksbenadering betekent dat er nadruk ligt op een 

bepaald fenomeen, in dit geval de relatie tussen mantelzorger en dementerende 

mantelzorgontvanger. Om dit fenomeen te onderzoeken, bekijken we blogs van mantelzorgers 

die zorgen voor hun ouder met dementie. Een ander belangrijk element van fenomenologische 

studies is dat de onderzoeker reflexief is op zijn eigen ideeën en ervaringen met het fenomeen 

(Creswell, 2013) (zie 4.2). De fenomenologische manier van data verzamelen en analyseren 

komt later in dit hoofdstuk aan bod.   

4.2 Onderzoeksmethode 

Binnen dit fenomenologische onderzoek gebruiken wij de Interpretative Phenomenological 

Analysis (IPA). Het doel van deze methode is om in detail te onderzoeken wat de geleefde 

ervaring van individuen is en hoe zij hier betekenis aan geven. Het gaat dus om het begrijpen 

van de persoonlijke ervaring en waarneming die respondenten hebben van objecten of 

gebeurtenissen, niet om het doen van algemene objectieve uitspraken (Smith, 2004; 2008). 

Binnen de IPA wordt erkend dat de onderzoeker een actieve rol speelt in het begrijpen van die 

geleefde ervaring. De onderzoeker neemt het perspectief van de participant aan om deze 

ervaring te doorgronden. Daarbij zijn de eigen ervaringen van de onderzoeker nodig (Smith, 

2004; 2008; Meide, Olthuis & Leget, 2016). Het is daarom van belang om een open en 
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reflectieve houding te hebben, die wij zullen aannemen door bridling9 toe te passen. Hiermee 

erkennen we dat we onze persoonlijke en wetenschappelijke vooronderstellingen niet volledig 

‘tussen haakjes’ kunnen plaatsen zoals dat bij bracketing het geval is (Meide e.a., 2015; 

Finlay, 2008). In dit onderzoek gebeurt bridling aan hand van de bijgesloten persoonlijke 

reflecties en het schrijven van memo’s10 tijdens het lezen en coderen van de blogs. In bijlage 

10.2 worden memo’s nader uitgelegd aan de hand van voorbeelden. 

4.3 Casusdefinitie/onderzoekseenheid 

Dit onderzoek heeft geen fysieke onderzoekseenheid. Er is gekozen voor blogs van 

mantelzorgers op de website www.mantelzorgelijk.nl (Stichting Mantelzorgelijk). De keuze 

voor deze website kwam voort uit onze interesse in ervaringen van mantelzorgers. De website 

biedt een plek waar mantelzorgers hun ervaringen, gevoelens en zorgen kunnen uiten 

(Mantelzorgelijk, z.j.). 

Blogs zijn gemakkelijk toegankelijke bronnen van data, die inzicht bieden in geleefde 

ervaringen die niet bemiddeld zijn door een onderzoeker11. Het gebruik van blogs past goed 

bij fenomenologisch onderzoek, omdat ze uit eerste hand ervaringen bespreken. We zijn ons 

er daarbij van bewust dat de blogs voor een publiek geschreven zijn, wat invloed kan hebben 

op wat mensen over hun ervaring vertellen. 

Voor dit onderzoek hebben we 31 blogs geselecteerd. Enerzijds is het een vereiste van 

de opleiding om voor deze opdracht per onderzoeker ongeveer tien pagina’s aan data te 

gebruiken, wat overeenkomt met 31 blogs. Anderzijds verwachten we dat dit aantal blogs 

voldoende zal zijn om een rijk, diep inzicht (Johnson & Parry, 2015:112) te krijgen in de 

relatie tussen mantelzorger en hun dementerende ouder. De blogs zijn geselecteerd op basis 

van onderwerp, inhoud en tijd. Wat betreft het onderwerp richten we ons op blogs van 

mantelzorgers die zorgen voor een ouder met dementie. Inhoudelijk gezien werden er in de 

blogs erg variërende onderwerpen besproken. Daarom hebben we de blogs geselecteerd die 

een ervaring met het mantelzorgen betreffen en die daarbij ingaan op de relatie tussen 

                                                           
9 Voor definitie bridling: zie bijlage 10.1 
10 Voor definitie memo: zie bijlage 10.1 
11 Omdat er geen directe ontmoeting is tussen onderzoeker en respondenten, zullen de respondenten niet de 

neiging hebben gewenste antwoorden te geven op vragen. Daarnaast is het mogelijk dat zij opener zijn over hun 

gevoelens en ervaringen dan wanneer er een fysieke ontmoeting met de onderzoeker plaatsvindt (Jones & Alony, 

2008; Odh, Löfving & Klaeson, 2016). De data wordt gedreven door wat de bloggers willen delen, en niet door 

wat wij als onderzoekers willen weten (Snee, 2010). 

 

http://www.mantelzorgelijk.nl/
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mantelzorger en hun dementerende ouder. Wat betreft tijd is er gekozen voor de meest recente 

blogs die aan de vorige twee criteria voldoen. 

4.4 Dataverzameling 

De dataset voor dit onderzoek bestaat uit al bestaande blogs, die openbaar gepubliceerd zijn. 

Om deze reden hebben we na de hiervoor beschreven selectie van de data geen verdere 

handelingen gedaan met betrekking tot dataverzameling. 

4.5 Data-analyse 

Zoals eerder genoemd gebruikten wij de Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) om 

de ervaring van mantelzorgers te exploreren. We hebben hierbij gebruikt gemaakt van het 

codeerprogramma Atlas.ti. Dit gaf ons de mogelijkheid bestanden en codes samen te voegen 

en overzicht te houden. 

De analyse is volgens een aantal stappen verlopen, waarbij we de beschrijving van 

Smith (2008) als leidraad hebben gebruikt. Ten eerste is de complete dataset doorgelezen. 

Later zijn de blogs verdeeld en individueel meermaals nauwkeurig doorgenomen. Vervolgens 

hebben we met behulp van het programma Atlas.ti open gecodeerd, waarbij we dicht bij de 

tekst bleven. In deze fase pasten we bridling toe door opvallendheden, eigen gevoelens en 

interpretaties te noteren in memo’s en hier later gezamenlijk over te spreken. Het coderen is 

afwisselend individueel en in (sub)groepen gedaan, waarbij de sensitzing concepts in het 

achterhoofd zijn gehouden. 

De open codes hebben we gezamenlijk ondergebracht in families van codes, om zo 

overzicht te krijgen en tot subthema’s van een wat hoger abstractieniveau te komen. 

Vervolgens hebben we de families met bijbehorende codes uitgeprint en zijn we deze gaan 

sorteren op welke families bij elkaar hoorden, juist contrasteerden of gelinkt waren aan elkaar. 

Door het visueel te maken hebben we een overzicht gecreëerd en kwamen we tot hoofd- en 

subthema’s12. 

De gehele analyse verliep volgens een iteratief proces, wat inhoudt dat er een 

herhaling in het analyseproces zat en er telkens teruggegrepen werd naar eerdere stappen 

(Smith, 2008; Verhoeven, 2011). De verschillende fases van analyse hebben elkaar dus niet 

strikt opgevolgd. Zo hebben we na overleg nogmaals onze data doorgelopen en nieuwe codes 

toegevoegd en zijn later in het proces de sensitizing concepts nog als families toegevoegd. Het 

                                                           
12 Zie voorbeelden in bijlagen 10.4 en 10.5 
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iteratieve proces zorgde ervoor dat we steeds terug zijn gegaan naar de oorspronkelijke tekst, 

en steeds in- en uit bleven zoomen tussen de details en de grotere lijnen.  

4.6 Fasering  

Voor fasering, zie bijlage 10.3  

 

4.7 Ethische overwegingen 

Ondanks dat de onderzoeksdata op een openbare website staan, hebben wij besloten 

toestemming te vragen aan de beheerders voor het gebruik van de blogs. We zijn ons ervan 

bewust dat dit ons niet de zekerheid geeft dat de beheerders alle bloggers hierover hebben 

gesproken of geïnformeerd. Daarom hebben wij besloten de namen van de auteurs niet te 

noemen. Wij hebben de volledige onderzoeksrapportage toegestuurd aan de beheerders van de 

website om onze inzichten met ze te delen.  

4.8 Kwaliteitscriteria 

Om de kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen zijn drie kwaliteitscriteria van belang: 

betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en overdraagbaarheid. Om de betrouwbaarheid13 van dit 

onderzoek te garanderen, zal het zo goed mogelijk herhaalbaar moeten zijn (Creswell, 2013). 

Daarvoor is een procedure van zorgvuldige rapportage van de methodesectie van groot 

belang. Daarnaast richten we ons op intercoder agreement14, waarbij meerdere codeurs 

dezelfde transcripten analyseren (Creswell, 2013:253). Het werken in teams en bridling zijn 

twee andere procedures om de betrouwbaarheid te vergroten (Johnson & Parry, 2016:120). De 

geloofwaardigheid15 van deze studie heeft betrekking op de mate van correspondentie tussen 

onze interpretatie en het bloggers-perspectief. Omdat een membercheck16 niet mogelijk is 

wegens de korte onderzoeksperiode, passen we datatriangulatie en peer debriefing17 

(Creswell, 2013:251) toe om deze validiteit te vergroten. Aangezien het lastig is om te 

generaliseren vanuit kwalitatief onderzoek, richten we ons op de overdraagbaarheid18 (Guba 

& Lincoln, 1989; Smaling, 2009) van de onderzoeksresultaten. Door het schrijven van een 

                                                           
13 Voor definitie betrouwbaarheid: zie bijlage 10.1 
14 Voor definitie intercoder agreement: zie bijlage 10.1 
15 Voor definitie geloofwaardigheid: zie bijlage 10.1 
16 Voor definitie membercheck: zie bijlage 10.1 
17 Voor definitie peer debriefing: zie bijlage 10.1 
18 Voor definitie overdraagbaarheid: zie bijlage 10.1 
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thick description19 (Geertz, 1973) kunnen anderen beoordelen of de inzichten ook voor hen 

waardevol zijn (Creswell, 2013:252).   

 

5. Bevindingen  

In wat volgt, beschrijven we de bevindingen aan de hand van een vijftal hoofdthema’s, die naar 

voren komen in de blogs als het gaat om de veranderende relatie tussen mantelzorger en hun 

dementerende vader of moeder. Uit analyse van de blogs kwamen de volgende ervaringen van 

mantelzorgers naar voren: de ervaring van gemis, bezorgdheid, onzekerheid, aftasten en 

koesteren. Ten grondslag aan deze thema’s liggen de gevolgen van dementie, zoals bijvoorbeeld 

de verandering van karaktereigenschappen, de cognitieve achteruitgang en toegenomen 

kwetsbaarheid.  

 

Ervaring van gemis  

De ervaring van gemis ontstaat voornamelijk door de gevolgen van dementie, zoals het verlies 

van karaktereigenschappen, geheugenproblemen en taalverlies, die hieronder kort besproken 

worden. 

 Het verlies van karaktereigenschappen van de dementerende ouder blijkt een 

belangrijke bron voor het veroorzaken van gemis bij de mantelzorger: “Alles wat papa was en 

waar hij voor stond, is weg. Weg door die rotziekte.” Hierdoor hebben mantelzorgers het 

gevoel hun ouder te verliezen terwijl hij of zij er (fysiek) nog is. Dit steeds meer “kwijtraken” 

van hun vader of moeder “went nooit” en veroorzaakt een gevoel van gemis naar hoe de 

persoon vroeger was.  

 Een tweede aanleiding voor gemis is geheugenverlies: ouderen herkennen en 

herinneren zich steeds minder. Het niet herkend worden door de ouder veroorzaakt een gevoel 

van verdriet en gemis bij het kind, de mantelzorger. Ook de afnemende herinneringen zorgen 

ervoor dat de gedeelde geschiedenis van de relatie tussen mantelzorger en diens ouder 

langzaam begint te verdwijnen. Oude herinneringen verdwijnen en nieuwe herinneringen 

kunnen vaak niet meer samen gemaakt worden: “...ik verdwijn langzaam met hem mee. De 

herinneringen die ik maak zijn alleen voor mij”. 

 Tot slot wordt de ervaring van gemis gevoed door (de gevolgen van) geheugen- en 

taalverlies bij hun ouder. Veel auteurs beschrijven dat ze enorm veel moeite hebben met het 

                                                           
19 Voor definitie thick description: zie bijlage 10.1 
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feit dat ze geen normaal gesprek meer kunnen voeren met hun dementerende ouder: “[dat 

vind ik] ...de meest afschuwelijke aftakeling”. De gesprekken tussen mantelzorger en ouder 

blijken oppervlakkig, warrig en er zit veel herhaling in. Als gevolg hiervan spreekt er een diep 

verlangen van mantelzorgers om op een normale manier met hun ouders te kunnen spreken, 

maar dat gaat vaak niet meer: “Hij stelt elke drie minuten dezelfde vraag en ik geef om de drie 

minuten hetzelfde antwoord.” 

 Mantelzorgers zijn vaak geraakt door het gedrag, aanzien of handelen van hun ouders, 

een geraaktheid die zowel positief als negatief kan zijn. Binnen de ‘ervaring van gemis’ heeft 

deze geraaktheid een negatieve connotatie. Het ervaren van pijn, medelijden, verdriet of 

schrik bij het zien van de fysieke en cognitieve achteruitgang van de dementerende ouderen 

draagt bij aan het gemis van mantelzorgers. Een gemis naar wie hun ouders ooit waren, wat ze 

konden en de unieke band die ze hadden. De wetenschap dat dementie een progressieve ziekte 

is maakt het moeilijk om aan dit gemis te wennen omdat de situatie steeds slechter wordt. 

 Vooral de uniciteit van de ouder-kind relatie blijkt onlosmakelijk verbonden met de 

ervaring van gemis. De relatie tussen (dementerende) ouder en kind (mantelzorger) begint 

namelijk langzaam om te keren: “Hij is niet meer mijn vader en ik ben meer een soort van zijn 

moeder. Best moeilijk af en toe.” Dit proces was zichtbaar in alle onderzochte relaties en werd 

soms zelfs letterlijk benoemd: “de rollen, ze draaien”. Daar waar een ouder voorheen zorg 

droeg voor diens kind, draagt het inmiddels volwassen kind nu de zorg en 

verantwoordelijkheid voor de ouder wat leidt tot gemis van de vroegere relatie. Zoals een van 

de auteurs treffend verwoordt: “een stukje minder vader, een stukje meer zorg”.  

 

Ervaring van bezorgdheid 

Een belangrijk onderdeel van het ervaren van bezorgdheid is angst en bekommernis omtrent 

de dementerende ouder. Hierbij kan het gaan om verschillende soorten angst, zoals vrees voor 

de toekomst, angst voor fysiek trauma of bekommernis rondom de voeding van de oudere. 

De mantelzorger spreekt haar onzekerheid uit over het beloop van het ziektebeeld en 

wat het zal doen met zowel de ouder als met haarzelf. “Ik weet wat de toekomst brengt voor 

haar. Ik weet wat deze ziekte met haar zal doen. Ik weet alleen niet wanneer, en wat het met 

mij zal doen.” Mantelzorgers hebben wel een idee van wat dementie is en hoe het zich kan 

uiten, maar ze maken zich zorgen omdat ze nooit van te voren kunnen weten hoe het 

ziekteproces bij hun ouder zal verlopen.  

Daarnaast ervaren de mantelzorgers angst voor fysieke schade zoals bij valneigingen 

of bekommernis rondom de voedingstoestand van hun ouder, de mantelzorgers controleren dit 
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graag. Zo bedenken zij manieren om de dementerenden toch voldoende te laten eten en 

drinken. Een van de mantelzorgers zette bij warm weer om het half uur een wekker op de 

telefoon van de ouder met de boodschap: “DRINKEN” erbij. 

        Kwetsbaarheid is een onderdeel van het ervaren van bezorgdheid. De kwetsbaarheid 

komt voort uit verlies van onafhankelijkheid van de ouder ten gevolge van de dementie. De 

ouder is niet meer in staat om (volledig) voor zichzelf te zorgen. Doordat de mantelzorger de 

kwetsbaarheid opmerkt, resulteert dit in verantwoordelijkheid nemen voor de zorg van de 

ouder en een staat van paraatheid waarbij zij: “Natuurlijk [alle bezigheden laten vallen], als de 

nood aan de man is.” Ook het taalgebruik zoals “direct terugbellen” en “onmiddellijk er 

naartoe” laat een hoge mate van paraatheid en vanzelfsprekendheid zien als het om de zorg 

van de ouder gaat. 

        Als laatste wordt de bezorgdheid beïnvloed door het willen sparen van de ouder. 

Hierbij gaat het om uiteenlopende zaken. Zo kan het sparen bestaan uit het overnemen van de 

financiële zaken omdat de ouder hier zelf niet meer toe in staat is, of het bestellen van de 

lunch zonder overleg met de ouder omdat de mantelzorger toch wel weet wat de ouder lekker 

vindt. Zo hoeft de ouder hier niet zelf over na te denken, en weet de mantelzorger dat de 

ouder eten binnen krijgt. Daartegenover staat dat de mantelzorgers hun ouder wel zoveel 

mogelijk willen betrekken bij hun beslissingen, omdat zij het belangrijk vinden om de 

onafhankelijkheid van de ouder te behouden en de ouder “toch in zijn waarde te kunnen 

laten”. De mantelzorger zoekt continu naar de balans tussen het sparen en het betrekken van 

de ouder.  

 

Ervaring van onzekerheid  

Een belangrijk onderdeel van onzekerheid is dat de mantelzorgers stuiten op moeilijkheden, 

zoals wanneer de dementerende ouder situaties niet meer begrijpt. De mantelzorger legt 

bijvoorbeeld zomerkleding neer voor de ouder omdat het erg warm is, maar de ouder begrijpt 

niet dat hij dit aan moet trekken en klaagt vervolgens dat het wel heel erg warm is. De 

mantelzorger wordt onzeker van dit soort situaties, omdat telkens opnieuw uitgevonden moet 

worden wat de ouder wel en niet begrijpt. Een negatieve reactie van de ouder op de gegeven 

zorg kan bijdragen aan deze onzekerheid.  

Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de onzekerheid dat de mantelzorgers 

twijfelen of ze wel goed zorgen voor hun dementerende ouder. Dit blijkt uit het feit dat een 

mantelzorger denkt dat ze “een oogje moet dichtknijpen” wanneer haar vader iets doet wat 

niet hoort maar hier niet helemaal zeker van is: “Ik ben ook maar een leek.” De mantelzorger 
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is constant aan het zoeken naar het goede en het juiste voor de ouder. Daarbij reflecteert ze 

regelmatig op haar eigen handelen. Reflectie ten gevolge van onzekerheid komt ook naar 

voren wanneer de man van een mantelzorger een hartaanval heeft gekregen. Eerst wilde zij, 

om haar vader te sparen, niet aan hem vertellen dat haar man een hartaanval had gekregen. 

Later deed ze dit toch, wat resulteerde in bezorgdheid bij de ouder. De mantelzorger vroeg 

zich vervolgens af: “Dus wat is wijsheid? Wel of niet vertellen? Schiet mij maar lek.” 

Ook is te zien dat mantelzorgers een balans zoeken tussen hun eigen activiteiten en het 

zorgen voor hun ouder. Een van de mantelzorgers geeft aan dat zij niet 24 uur per dag 

aanwezig kan zijn voor haar vader, omdat zij haar eigen gezin en een baan heeft. Veel van de 

mantelzorgers denken na over waar de grenzen van het mantelzorgen liggen. De 

mantelzorgers kunnen onzeker worden van tegenstrijdige gevoelens van enerzijds de ouder 

geen tekort willen doen en anderzijds hun andere verantwoordelijkheden niet willen verzaken. 

Zo beschrijft een mantelzorger dat haar vader vraagt of hij niet bij haar kan komen wonen. 

“‘Ik begrijp dat je dat wilt, maar dat kan niet” (...) En ik zeg dat ik nog moet werken, mijn 

eigen dingen moet doen, nog naar het koor. En dat ik weet dat hij het hier niet leuk vindt. Dat 

hij nog even vol moet houden.”  

 

Ervaring van het aftasten 

De mantelzorgers zijn in de omgang met hun dementerende vader of moeder continu aan het 

aftasten. Dit aftasten gebeurt zowel in de alledaagse omgang tussen de mantelzorger en hun 

ouder, als in het steeds opnieuw uitvinden van de relatie en hoe daarin met elkaar om te gaan. 

Doordat de ouder steeds verder achteruit gaat, moeten de verhoudingen tussen de mantelzorger 

en de ouder iedere keer opnieuw verkend worden. Telkens wordt afgetast hoe het nú is. 

        Het aftasten komt heel direct tot uiting in het moment waarop de mantelzorger en ouder 

elkaar ‘ontmoeten’, bijvoorbeeld als een vader opbelt met een vraag of bij aankomst in het 

verzorgingshuis: “Mijn moeder ziet me, springt op en begroet me met een brede lach op haar 

gezicht. “Het wordt een goeie dag,” zeg ik tegen mezelf terwijl ik haar omhels. Zij omhelst mij 

met alle kracht die ze heeft (…).” Zo’n moment van ontmoeten geeft voor de mantelzorgers 

een beeld van hoe de rest van hun samenzijn zal gaan verlopen. Hierbij lijkt de mate van 

herkenning of herinnering die de mantelzorgers bij hun ouder bemerken een soort maatstaf te 

zijn. Hierdoor kunnen ze inschatten hoe hun ouder er op dat moment aan toe is, maar ook of ze 

verder achteruit zijn gegaan. 

        Vaak gebeurt het aftasten in de communicatie tussen de mantelzorger en hun ouder, juist 

doordat het communiceren steeds moeilijker gaat. Omdat “een normaal, volwassen gesprek 
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voeren” vaak niet meer lukt, gaan de mantelzorgers op zoek naar manieren om toch te kunnen 

blijven praten met hun ouders. Dat doen zij bijvoorbeeld door over vroeger te praten, of 

voorwerpen en foto’s te gebruiken als gespreksonderwerp. 

        Onderdeel van het aftasten is het inleven in de situatie van de ouders om hen zo beter te 

kunnen begrijpen. De mantelzorgers zoeken naar de beste manier van omgang met hun ouder 

en de situatie. Dit vereist praktische kennis van hen. In het continue aftasten leren zij door de 

tijd heen wat wel en niet werkt, wat de betekenis is van een bepaalde reactie van hun ouder en 

hoe zij daar zelf het beste op kunnen reageren. Zo merkt een mantelzorger het meteen als haar 

vader te weinig heeft gedronken: “hij is dan nog veel warriger”, waarop iedereen die bij hem 

komt “gezellig een glaasje water [drinkt].” 

 

Ervaring van het koesteren  

In de blogs worden verschillende ervaringen en aspecten aan de relatie genoemd die de 

mantelzorgers koesteren. Deze positieve geraaktheid is veelal een vorm van ontroering, of 

bestaat uit een vertrouwd gevoel. Hierbij gaat het 1) om het koesteren wat er nu is in de relatie 

dankzij de dementie en de mantelzorg, 2) om het koesteren van wat er nog is in de relatie 

ondanks de dementie en de mantelzorg en 3) om het koesteren van dankbaarheid die hun 

dementerende ouder uit. Deze drie vormen van koesteren worden hieronder nader toegelicht.   

De bloggende mantelzorgers beschrijven dat de dementie en de mantelzorgrelatie die 

daaruit voortkomt fijne, nieuwe ervaringen met zich mee kan brengen. “De dementie heeft 

ons ook wat gebracht. De relatie met papa (…) heeft zich – vreemd als het klinkt – enorm 

verdiept.” Een deel van deze positieve ervaringen heeft te maken met het toegenomen 

lichamelijk contact tussen mantelzorger en dementerende ouder. In de blogs komt meerdere 

malen naar voren dat dit een bepaalde mate van intimiteit met zich meebrengt, welke de 

mantelzorgers koesteren. Daarnaast wordt er benoemd dat de mantelzorgers gewone, 

alledaagse dingen extra gaan koesteren, zoals het samen lachen, samen genieten van een 

activiteit of het hebben van een mooi gesprek: “Het is een genot om ma te zien smullen van 

de bananensoes.” 

Een ander deel van de ervaringen wordt gekoesterd door de mantelzorgers omdat ze 

laten zien dat de ouder nog dingen kan ondanks de dementie. Voorbeelden zijn dat de ouder 

dingen herinnert of herkent, activiteiten onderneemt of oude karaktereigenschappen behoudt: 

“Deze oude vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.” De mantelzorgende kinderen 

vinden het prettig om hun ‘oude vertrouwde’ ouders terug te herkennen in de dementerende 

zorgvragers. 
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Een derde vorm koesterings-ervaringen komt voort uit het ontvangen van erkenning of 

dankbaarheid van de zorgvragende ouder. De mantelzorger voelt deze erkenning bijvoorbeeld 

doordat de ouder zegt hoe gezellig het is dat de mantelzorger langskomt of doordat de ouder 

zegt dat hij of zij het prettig vindt hoe een bepaalde mantelzorgtaak gedaan is. Zo noemt een 

van de mantelzorgers dat ze altijd complimenten van haar dementerende vader kreeg voor de 

kledingsetjes die ze voor hem klaar legde.  

 

6. Discussie 

Met dit onderzoek beoogden we de ervaringen van mantelzorgers die zorg dragen voor hun 

dementerende vader of moeder beter te begrijpen. Daarnaast wilden we meer inzicht krijgen 

in de betekenis van deze ervaringen voor goede zorg voor zowel de mantelzorger als de naaste 

met dementie. Hiertoe stelden wij onszelf vragen over verschillende aspecten van de 

zorgrelatie en hoe de veranderende relatie wordt beleefd door mantelzorgers. Dit om de 

volgende hoofdvraag te beantwoorden: “Hoe ervaren mantelzorgers de relatie met hun 

dementerende ouder en wat betekent dit voor goede zorg voor deze mensen?” 

 De veranderende relatie tussen mantelzorgers en dementerende ouder kan 

gekarakteriseerd worden door vijf ervaringen van de mantelzorger, namelijk die van gemis, 

bezorgdheid, onzekerheid, aftasten en koesteren. De ervaring van gemis ontstaat voornamelijk 

door de gevolgen van dementie – zoals het verlies van karaktereigenschappen, 

geheugenproblemen en taalverlies – waardoor mantelzorgers het gevoel hebben langzaam hun 

ouder te ‘verliezen’ en de relatie tussen ouder en kind om lijkt te draaien. Bij bezorgdheid 

spelen angst en bekommernis rondom de zorg voor de ouder een belangrijke rol. 

Mantelzorgers nemen verantwoordelijkheid voor de zorg van hun ouder en er wordt continu 

gezocht naar een balans tussen het willen sparen en het betrekken van de ouder. De ervaring 

van onzekerheid bij mantelzorgers komt in verschillende aspecten naar voren: de moeilijkheid 

dat de dementerende ouder situaties niet meer begrijpt, de twijfel die mantelzorgers hebben 

met betrekking tot het goede doen, het zoeken naar een balans tussen het mantelzorgen en de 

eigen activiteiten. Aftasten bleek zowel in de alledaagse ontmoetingen, als in het steeds 

opnieuw uitvinden van de relatie naar voren te komen. Het aftasten gebeurt in de onderlinge 

communicatie en vergt inlevingsvermogen en praktische kennis van de mantelzorger. Bij 

koesteren zagen we dat de mantelzorgers op een positieve manier geraakt worden door hun 

dementerende ouder. Ze koesteren het bijvoorbeeld als hun ouder vertrouwd gedrag laat zien 

of als hun ouder dankbaarheid toont. 
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          Deze thema’s zijn voor een groot deel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorbeeld 

van de onderlinge verbondenheid van de ervaringen is dat de ervaringen van gemis en 

koesteren een soort continuüm vormen. Beiden komen voort uit de gevolgen van dementie, 

maar de ene ervaring draait vooral om verlies en verdriet terwijl de andere meer gaat om 

waarderen van wat er nog is dankzij of ondanks de ziekte. Ook zien we dat ervaringen van 

bezorgdheid, onzekerheid en aftasten sterk verweven zijn met elkaar. De mantelzorger maakt 

zich zorgen om de ouder en voelt zich verantwoordelijk, waardoor deze onzeker wordt over 

het wel of niet goed genoeg zorgen. Voortkomend uit die onzekerheid is de mantelzorger 

voortdurend bezig af te tasten wat het goede is.  

Veranderingen in gedrag en persoon van de dementerende ouder (ten gevolge van 

fysieke en mentale achteruitgang) liggen ten grondslag aan alle hoofdthema’s. Hierdoor 

verandert de relatie tussen de mantelzorger en haar ouder. Uit eerder onderzoek naar 

mantelzorg voor mensen met dementie blijkt ook dat vooral gedragsveranderingen van de 

dementerende ouder als lastig worden ervaren door mantelzorgers (Zwaanswijk, van Beek, 

Peeters, Meerveld en Francke, 2010). 

 

Vervreemden  

Zoals eerder gezegd, ervaren de mantelzorgers gemis in de relatie met hun dementerende 

ouder, bijvoorbeeld doordat deze hen niet meer herkent. Geleidelijk aan verliest de 

mantelzorger haar ouder aan dementie. Dit stap voor stap verliezen komt ook naar voren in 

een artikel van Wuest, Ericson en Stern (1994). Zij noemen dit becoming strangers: in hun 

onderzoek kwam naar voren dat de mantelzorgers en zorgvragers met Alzheimer een sociaal 

proces van vervreemding doormaken. Dit interactieve proces verloopt langs een continuüm 

van intimiteit naar vervreemding binnen de relatie. Een overzichtsartikel van Ablitt, Jones en 

Muers (2009) over mantelzorgrelaties met dementiepatiënten laat daarnaast zien dat gemis 

ook voort kan komen uit een achteruitgang in de kwaliteit van de relatie, vooral wat betreft 

wederkerigheid en communicatie. Ook in ons onderzoek kwam naar voren dat mindere 

communicatie een bron van gemis is. De unieke relatie met de ouder moet ‘vervangen’ 

worden door een andersoortige relatie. Tegelijkertijd beschrijven de auteurs dat er juist sprake 

is van meer warmte en wederzijdse affectie, wat in onze bevindingen terug te zien is in de 

ervaring van het koesteren en de bezorgdheid. 

  Bij vervreemding speelt wederkerigheid een belangrijke rol. In zorgrelaties kan een 

bepaalde mate van wederkerigheid ervoor zorgen dat zorggevers het hoofd kunnen bieden aan 

de moeilijkheden die zorg geven met zich meebrengt, zoals vervreemding (Hirschfeld, 1983 
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in: Reid, Moss & Hyman, 2005:186). We zien dat wat de mantelzorgers uit ons onderzoek 

interpreteren als een vorm van wederkerigheid, zeer veranderlijk is en afhangt van de 

specifieke situatie. Als het gemis groot is, worden kleinere, alledaagse dingen geïnterpreteerd 

als vormen van wederkerigheid. Dit betekent dat wat als wederkerigheid wordt gezien, in het 

hier en nu van een specifieke relatie ligt opgesloten.  

 

“De rollen, ze draaien”  

Een overkoepelend thema in de ervaring van gemis en aftasten was het omdraaien van de 

rollen: de rollen van ouder en kind draaien zich langzaam om in het proces van dementie. Dit 

werd zelfs letterlijk benoemd in een van de blogs: “de rollen, ze draaien”. Dat de rollen die 

mensen met dementie en mantelzorgers hebben, veranderen zodra de diagnose dementie is 

gesteld, kwam ook naar voren in een etnografische overzichtsstudie van Prorok, Horgan en 

Seitz (2013). In ons onderzoek kwam naar voren dat de mantelzorger vaak een beschermende 

en zorgende ‘ouderrol’ ten opzichte van haar vader en moeder op zich moet nemen. Noddings 

(1984) gebruikt voor de verschillende rollen in een zorgrelatie de termen van de one-caring 

en de cared-for. Zij stelt dat wat er in een zorgrelatie precies nodig is, geborgd zit in de 

specifieke relatie tussen de one-caring en de cared-for. Wat goede zorg is, is daarnaast sterk 

afhankelijk van de specifieke situatie van dat moment (Noddings, 1984). Ons onderzoek 

onderschrijft deze ideeën, en laat daarnaast zien dat niet alleen wat goede zorg is, maar ook 

wie de one-caring en de cared-for is, afhankelijk is van de specifieke situatie. Hoewel de 

‘normale’ situatie is dat een ouder voor een kind zorgt, zagen wij in ons onderzoek dat deze 

zorgrelaties kunnen omdraaien. Wat er precies nodig is aan zorg, wordt elke dag opnieuw 

verkend aan de hand van het aftasten.   

 

Verantwoordelijkheid 

Een deel van de onzekerheden die de mantelzorgers ervoeren, kwam voort uit de groter 

wordende behoefte van de ouder, en het niet volledig daaraan tegemoet kunnen komen 

vanwege eigen activiteiten. Het zoeken naar de balans tussen mantelzorgtaken en andere 

activiteiten is een thema dat vaker terugkomt in de literatuur. Zo schrijven Wuest, Ericson en 

Stern (1994): “The demands on the caregiver may interfere with her or his employment, 

health, social activities and family culture” (ibid: 439). De mantelzorgers voelen zich 

verantwoordelijk voor hun ouder, maar kunnen niet altijd voldoen aan de verwachtingen die 

zijzelf of hun ouder hebben. Ze willen graag het goede doen maar weten niet altijd hoe. Deze 

verantwoordelijkheid brengt een onzekerheid en een bepaalde kwetsbaarheid met zich mee. 
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Kittay (1999) stelt dat niet alleen de zorgontvanger kwetsbaar is, maar ook de zorgverlener. 

Om aan deze kwetsbaarheid tegemoet te komen, benoemt Kittay dat het ook de 

verantwoordelijkheid van de zorgontvanger is om rekening te houden met de zorgverlener. 

Ook Noddings (1984) beschrijft dat de cared-for verantwoordelijkheden heeft ten opzichte 

van de one-caring. Wij zagen dat deze verantwoordelijkheden lastig liggen in de specifieke 

zorgrelatie tussen mantelzorger en dementerende ouder. Vanwege gedragsveranderingen ten 

gevolge van dementie, kunnen dementerende ouders niet altijd een open houding aannemen 

ten opzichte van de zorg die zij nodig hebben en ontvangen van hun kind. De wisselende 

ontvankelijkheid van de dementerende ouder op de mantelzorg maakt deel uit van de 

onzekerheid van de mantelzorger. 

 

Positieve aspecten 

De ervaring van het koesteren laat ons zien dat het mantelzorgen niet alleen maar 

moeilijkheden, maar ook waardevolle aspecten kent. Er wordt een verdieping van de band 

tussen ouder en kind genoemd. Daarnaast bleek er vaak meer intimiteit tussen mantelzorger 

en dementerende te ontstaan, wat er soms voor zorgt dat lichamelijk contact gemakkelijker 

wordt. Uit onderzoek naar mantelzorgers voor kankerpatiënten kwam naar voren dat diezelfde 

factoren als positief werden ervaren, namelijk een groter gevoel van intimiteit en een sterkere 

band tussen patiënt en mantelzorger (Weitzner, Haley & Hongbin, 2000). Daarnaast zagen we 

dat kleine positieve reacties en dankbaarheid worden gekoesterd. Deze dankbaarheid sluit aan 

bij het idee van Kittay (2014) dat de naaste als taak heeft om de zorg “graciously” in 

ontvangst te nemen (ibid:33). Hirschfeld (1983) heeft het in dit verband over wederkerigheid 

en ziet dit als het vermogen van de zorggever om de ander als wederkerig te zien, puur om 

zijn of haar bestaan (ibid:26). Wij hebben gezien dat in het geval van een ouder met dementie, 

die wederkerigheid en het graciously ontvangen van de zorg steeds wisselend is. We zien dus 

dat voor het koesteren hetzelfde geldt als voor het gemis, wat gekoesterd wordt beweegt mee 

met het proces van de dementie. 

 

Praktische kennis 

In het thema van het aftasten komt naar voren dat de mantelzorgers ook een vorm van 

praktische kennis ontwikkelen. Doordat zij continu aan het aftasten zijn binnen de relatie 

leren ze wat wel en niet werkt in de omgang met hun ouder. Ruddick (1989) onderstreept 

het  idee dat kennis en waarheid voortkomen uit praktijken. Zij beschrijft de praktijk van 
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mothering en het fenomeen maternal thinking dat hieruit voortkomt. Het is belangrijk dat 

mensen die moederen (dit kunnen ook mannen zijn), nadenken en reflecteren op hun 

handelen. Dit gebeurt ook bij de mantelzorgers; door de praktijk van het mantelzorgen 

ontstaat er kennis over wat goed is. Verder schrijft Ruddick (1989) over het belang van het 

delen, bespreken en doorgeven van kennis en vaardigheden. De blogs die de mantelzorgers 

schrijven kunnen als een platform worden gezien waarop de kennis die zij opdoen uit de 

praktijk kunnen delen. Zij stellen vragen, delen hun twijfels en voeren discussies op de blog.  

 

Morele druk 

Een van de concepten die we in het theoretisch kader hebben verkend was morele druk, wat 

ook een van de sensitizing concepts was. In ons onderzoek kwam morele druk subtiel terug in 

de paraatheid en vanzelfsprekendheid van de mantelzorger om te zorgen, en in het thema 

onzekerheid waarbij de mantelzorger zich afvraagt of zij wel genoeg doet. Morele druk of het 

verplicht voelen om te zorgen kwam niet veel terug, terwijl wij van te voren hadden verwacht 

dat dit een grotere rol zou spelen in de blogs. In veel onderzoeken komt het concept morele 

druk meer naar voren. Zo beschrijven Ablitt, Jones & Muers (2009) verschillende categorieën 

in een zorgrelatie: continuïteit, wederkerigheid, losmaken en plicht. Deze categorieën laten de 

verschillen zien in de manier waarop de mantelzorger de verandering in de persoon met 

dementie ziet en wat haar drijfveer is om te zorgen. De categorie ‘plicht’ gaat uit van het idee 

dat sommige mantelzorgers zorgen vanuit een (morele) verplichting, die wordt gedreven door 

gegeneraliseerde ideeën over morele codes. Rodenburg (2016:70) beschrijft in haar 

masterthesis waar de morele druk om te mantelzorgen vandaan komt. Het ‘moeten’ komt 

volgens haar voort uit de emotionele respons op de opdracht of het appel van de zorgvrager. 

De emotionele respons kan zich vervolgens in verschillende dingen uiten, zoals een gevoel 

van verantwoordelijkheid of vanzelfsprekendheid. Een bepaalde mate van 

verantwoordelijkheid en vanzelfsprekendheid zien wij wel terug in onze resultaten.  

7. Conclusie  

Zoals de bevindingen en de discussie hebben laten zien, kent de geleefde ervaring van een 

mantelzorger voor een dementerende ouder vele dimensies. De ervaring van de relatie tussen 

mantelzorger en dementerende ouder kenmerkt zich door de ervaringen van gemis, 

bezorgdheid, onzekerheid, aftasten en koesteren. We hebben gezien dat deze relatie constant 

aan veranderingen onderhevig is, voornamelijk door de progressieve gevolgen van dementie. 
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Wij zien hoe mantelzorgers stoeien met de vele moeilijkheden en onzekerheden die de 

veranderende relatie met zich mee brengen zoals het steeds weer opnieuw aftasten en 

aanpassen aan de nieuwe situatie. Een overkoepelend fenomeen dat we telkens opnieuw 

terugzagen in de thema’s was het continu ‘zoeken naar balans’. Dit gebeurt op verschillende 

vlakken en niveaus. 

        Een belangrijk voorbeeld is het zoeken naar een balans tussen het zorgen voor de 

ouder en de andere activiteiten van de mantelzorger zoals het eigen gezin en werk. Het zoeken 

naar deze balans gaat vaak gepaard met onzekerheid doordat mantelzorgers het lastig vinden 

om hun grenzen hierin aan te geven. We zagen ook hoe de mantelzorgers zich bewegen op 

een continuüm van de ervaring van gemis en het koesteren wat er nog is. Ook dit zouden we 

kunnen interpreteren als het zoeken naar balans, waarin mantelzorgers zich staande proberen 

te houden tussen negatieve en positieve vormen van geraaktheid. In de ervaring van aftasten 

zagen we hoe mantelzorgers steeds weer opnieuw de relatie met hun ouder probeerden uit te 

vinden. Het was een continu zoeken naar ‘waar je staat’ als mantelzorger, wat we zouden 

kunnen opvatten als het balanceren tussen verwachtingen en de realiteit. Het zoeken naar 

balans was ook zichtbaar in de ervaring van bezorgdheid waar mantelzorgers steeds weer 

keuzes moeten maken over het betrekken van de ouder of het sparen van de ouder. 

        Het ‘vinden’ van deze balans is niet zomaar gedaan, omdat je als mantelzorger 

constant moet anticiperen op de veranderende situatie. De veranderende relatie tussen 

mantelzorger en dementerende ouder kenmerkt zich dus mogelijk door een blijvend zoeken 

naar een balans, die diep verweven zit in de praktijken van het mantelzorgen. Het is een 

continu zoeken naar wat het ‘goede’ is op het gebied van zorg voor zowel de ouder als 

mantelzorger zelf. Het wrange is dat dé balans misschien nooit gevonden kan worden door het 

progressieve karakter van dementie. Echter, we zouden het actieve zoeken van de 

mantelzorger naar de juiste balans kunnen interpreteren als het geven van de best mogelijke 

zorg. Goede zorg lijkt besloten te zitten in het zoeken naar de balans. 

 

Wat betekent dit voor goede zorg? 

Een onderdeel van de probleemstelling van dit onderzoek was dat er ongeveer 4 miljoen 

mantelzorgers zijn in Nederland. Door het verkrijgen van inzicht in de ervaringen van mensen 

die in zo’n mantelzorgrelatie verkeren, wordt er een bijdrage geleverd aan onderzoek naar 

goede zorg. Onze bevindingen bieden inzichten die relevant kunnen zijn voor de ontwikkeling 

van gezondheidsbeleid. Beleidsmatig wordt er sterk op aangestuurd dat ouderen zo lang 

mogelijk thuis wonen en dus zijn inzichten in mantelzorgrelaties, die een voorwaarde kunnen 
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zijn voor thuis wonen, belangrijk. Inzicht in en begrip van concrete zorgrelaties kan licht 

schijnen op potentiële knelpunten. 

Inhoudelijk kwam in ons onderzoek onder andere naar voren dat mantelzorgers veel 

onzekerheid ervaren. Goede zorg voor mantelzorgers zou kunnen betekenen dat er manieren 

worden gevonden om mantelzorgers te steunen in hun onzekerheid, bijvoorbeeld door 

duidelijke grenzen te stellen in waar zij wel en niet verantwoordelijk voor zijn. De blogs zelf 

bleken een manier te zijn voor mantelzorgers om om te gaan met deze onzekerheid. Wij zien 

hier iets waardevols in: de blogs fungeren als een manier om gezamenlijk verder te denken en 

eventueel om hulp te vragen aan mensen in een soortgelijke situatie.   

Naast aandacht voor onzekerheid blijkt uit ons onderzoek dat een vorm van 

wederkerigheid en erkenning belangrijk is voor mantelzorgers. Daarop aansluitend is het 

wellicht ook goede zorg voor mantelzorgers om blijvend na te denken over meer 

maatschappelijke vormen van erkenning voor mantelzorgers. Een bestaand voorbeeld hiervan 

is de Dag van de Mantelzorg.  

Aangezien onze databron het perspectief van de mantelzorgers weerspiegelt, hebben 

we voornamelijk aanknopingspunten met goede zorg voor deze doelgroep. Toch is het ook 

mogelijk om voorzichtige uitspraken te doen over wat ons onderzoek kan zeggen over goede 

zorg voor dementerende ouderen. De behoefte van de dementerende ouderen aan contact met 

de mantelzorgers kwam sterk naar voren, bijvoorbeeld in de blijdschap die de dementerende 

ouderen toonden als de mantelzorger langskwam. Deze blijdschap ligt in de specifieke relatie 

besloten: de dementerende ouder vond het fijn om specifiek díe persoon weer te zien. Daarom 

denken wij dat het goede zorg voor de dementerende ouder is, wanneer mantelzorg 

ondersteund wordt door bijvoorbeeld de gemeente of zorgprofessionals. 

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Naar aanleiding van bovenstaande kunnen we enkele aanbevelingen doen. Toekomstig 

onderzoek zou zich kunnen richten op: 

 de positieve aspecten van het mantelzorgen, aangezien de meeste onderzoeken 

voornamelijk gericht zijn op de (over)belasting van, en morele druk op mantelzorgers 

 het interviewen van bloggende mantelzorgers om zo meer tot de kern van de ervaring 

te kunnen komen 

 andere (chronische) ziektes maar met dezelfde focus op de relatie, aangezien deze vaak 

onderbelicht is 
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 het shadowen van mensen met dementie en hun mantelzorger om nog meer inzichten te 

verkrijgen over de mantelzorg relatie.  

 

8. Kwaliteitshoofdstuk 

Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te waarborgen hebben we gedurende het gehele 

onderzoeksproces alles nauwkeurig gerapporteerd. In de presentielijst staat per bijeenkomst 

helder omschreven welke stappen er zijn ondernomen en gedurende het analyseproces en de 

feedbackmomenten zijn er gedetailleerde aantekeningen gemaakt. Volgens de checklist van 

Barbour voor het verbeteren van de nauwkeurigheid van kwalitatief onderzoek, hebben we elke 

fase van de analyse eerst individueel verricht en vervolgens onderling besproken totdat er een 

akkoord werd bereikt om de ‘inter-rater reliability’20 te waarborgen (Barbour,  2001). 

Intercoder agreement is tot stand gekomen door het blind hercoderen van vier pagina’s van 

elkaars transcripten en het gezamenlijk bespreken van de verschillen en overeenkomsten van 

de codes. De waardevolle inzichten die uit deze gesprekken voort kwamen zijn vastgelegd in 

memo’s. Het gebruik van memo’s hebben we ook toegepast om tegemoet te komen aan onze 

bridling strategie21. Later in het analyseproces hebben we de memo’s opnieuw doorgenomen 

om kritisch naar onze bevindingen te blijven kijken. 

  De geloofwaardigheid van deze studie kon niet via een member check gegarandeerd 

worden. Daarom hebben we gebruik gemaakt van datatriangulatie middels het raadplegen van 

verschillende databronnen zoals beleidsstukken, literatuur en rapporten met betrekking tot het 

onderwerp gebruikt. Daarnaast hebben we veel gebruik gemaakt van peer debriefing door de 

discussie aan te gaan binnen de onderzoeksgroep om elkaar scherp te houden.          

Aangezien generaliseren niet mogelijk is bij een kwalitatief onderzoek, richten wij ons 

op de overdraagbaarheid van onze bevindingen. Daarom hebben we gebruik gemaakt van ‘thick 

description’. We hebben getracht een getrouwe en rijke weergave van de data in onze 

bevindingen op te nemen door een verhalende en gedetailleerde beschrijving van de empirische 

gegevens te verstrekken. Andere mantelzorgers zouden zich in de door ons beschreven 

ervaringen kunnen herkennen. 

                                                           
20 Voor definitie inter-rater reliability zie bijlage 10.1 
21 In deze memo’s hebben we alles opgeschreven wat in ons opkwam tijdens het coderen zoals opvallendheden, 

gedachten, links, ideeën of bepaalde emoties. Op deze manier raakten we onze ingevingen niet kwijt en konden 

we er later op terugkomen.  
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        Zoals elk onderzoek heeft ook dit onderzoek zijn beperkingen en tekortkomingen 

waarvan er hierboven al twee genoemd zijn (geen mogelijkheid tot member-check en resultaten 

niet kunnen generaliseren). Vanuit methodologisch oogpunt zijn er nog een aantal beperkingen 

van dit onderzoek: de specifieke onderzoeksgroep, de scope van het onderzoek en de beperking 

van blogs.  

 Onze onderzoeksgroep is niet representatief voor ‘de’ mantelzorger in Nederland die 

zorg draagt voor een dementerende oudere. Onze data komen van een bepaald soort 

mantelzorger: namelijk de bloggende mantelzorger die een inkijkje geeft in haar mantelzorg-

leven. De participanten zijn dus niet willekeurig gekozen maar hebben indirect zichzelf 

voorgeselecteerd. Daarom gelden de bevindingen niet automatisch voor alle mantelzorgers, 

maar wellicht herkennen velen zich in de door ons gevonden thema’s.  

 Een andere mogelijke tekortkoming is de beperkte scope van ons onderzoek waardoor 

we sommige aspecten van en invloeden op het mantelzorgen (zoals gender) buiten beschouwing 

hebben moeten laten. Dit is echter een bewuste keuze geweest gezien de beperkte tijd en grootte 

van het onderzoek. Vanuit zorgethisch oogpunt hebben we ervoor gekozen dieper op de inhoud 

in te gaan door ons onderzoek af te bakenen in plaats van oppervlakkig aan alle mogelijke 

dimensies van het mantelzorgen te raken.  

De laatste belangrijk beperking heeft te maken met het feit dat we fenomenologisch 

onderzoek gedaan hebben aan de hand van blogs. Bij fenomenologisch onderzoek ben je opzoek 

naar de essentie van ervaringen en is het van groot belang om door te kunnen vragen, zoals dat 

bijvoorbeeld bij diepte-interviews mogelijk is. Een beperking van het analyseren van blogs is 

dat je geen vragen kunt stellen om meer inzicht te krijgen in een bepaalde ervaring, waardoor 

het lastiger is om tot de kern van een ervaring te komen. 
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10. Bijlagen 

10.1 Begrippenlijst 

 Betrouwbaarheid: De betrouwbaarheid van het onderzoek heeft betrekking op de 

mate waarin een meting onafhankelijk is van toeval. Bij kwalitatief onderzoek is dat 

lastiger te behalen dan bij kwantitatief onderzoek omdat het om de nauwkeurigheid en 

precisie van de meetprocedure gaat. Volgens Creswell refereert betrouwbaarheid vaak 

naar ‘the stability of responses to multiple coders of data sets’ (2013:253). 

 Bridling: Letterlijk betekent het ‘beteugelen’. In tegenstelling tot bracketing (het 

tussen haakjes zetten of ‘losmaken’ van je bias), heeft bridling betrekking op het 

tijdelijk naar achteren schuiven van je vooronderstellingen. Door voor en tijdens het 

onderzoek je vooronderstellingen te benoemen en daar bewust van te zijn kun je de 

kwaliteit van het onderzoek vergroten. 

 Dementie: In navolging van de Alzheimer Nederland definiëren wij dementie als 

volgt: ‘dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), 

waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een 

verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes’ (Alzheimer Nederland, z.j.). Symptomen die 

een dementerende kan hebben, zijn bijvoorbeeld geheugenproblemen, problemen met 

denken en taal en veranderingen van karakter en gedrag (Alzheimer Nederland, z.j.). 

 Geloofwaardigheid (interne validiteit): De geloofwaardigheid heeft betrekking op 

de vraag of de onderzoeker datgene meet wat hij/zij wilt weten. Binnen een kwalitatief 

onderzoek verwijst het daarom naar de mate van overeenstemming tussen de 

interpretatie van de onderzoeker en het perspectief van de participant. 

 Intercoder agreement: Een overeenkomst tussen de onderzoekers die gebaseerd is op 

meerdere codeurs om de transcript data te analyseren om zo de ‘intercoder reliability’ 

tegemoet te komen (de betrouwbaarheid tussen de codering van beide onderzoekers). 

 Inter-rater reliability: De mate van overeenstemming of consensus tussen de 

verschillende onderzoekers/beoordelaars (raters). 

 Mantelzorg: In navolging van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid en 

Samenleving definiëren wij mantelzorg als “zorg die niet in het kader van een 

hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere 

leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de 

sociale relatie” (Nationale Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving 

2012/2013:3). Een andere term voor mantelzorg is informele hulp of zorg. 

 Member check: Een techniek die gebruikt wordt door onderzoekers om 

nauwkeurigheid, geloofwaardigheid, validiteit en overdraagbaarheid van een studie te 

vergroten. De onderzoeksgegevens en interpretaties worden voorgelegd aan de 

participanten/betrokkenen om vast te stellen of de reconstructie van de werkelijkheid 

zoals die door de onderzoeker begrepen is, herkenbaar is. Ook wel ‘informant 

feedback’ of ‘respondent validation’ genoemd. 

 Memo: In memo’s reflecteert de onderzoeker tijdens alle stadia van het onderzoek op 

haar eigen vooronderstellingen en interpretaties. Dit past bij een fenomenologische 

attitude: door memo’s probeert de onderzoeker zo open mogelijk in het onderzoek te 
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staan, zonder de openheid om wel eigen achtergrond te erkennen te verliezen. 

Daarnaast kan de onderzoeker in memo’s ook gedachtes ‘on hold’ zetten voor latere 

stadia van het onderzoek, bijvoorbeeld ideeën over koppelingen met literatuur of 

inzichten over belangrijke thema’s. In bijlage 10.2 staan vier voorbeelden van memo’s 

die wij in ons onderzoek hebben gemaakt.  

 Onderzoekerstriangulatie: Om bias te voorkomen werken meerdere onderzoekers 

samen bij het verzamelen en analyseren van de data. Het is een waardevolle manier 

om subjectiviteit binnen het onderzoek tegen te gaan. 

 Overdraagbaarheid (externe validiteit): Omdat statistische generalisatie bij 

kwalitatief onderzoek vaak minder belangrijk zijn, wordt er gestreefd naar 

overdraagbaarheid: in welke mate zijn de resultaten vergelijkbaar in soortgelijke 

situaties? Het heeft daarom betrekking op ‘the degree of similarity between sending 

and receiving contexts’ (Abma & Stake, 2001). 

 Participatiesamenleving: ‘’Een samenleving waarin de burger gestimuleerd wordt 

zelf verantwoordelijkheid te nemen en geactiveerd wordt een bijdrage te leveren aan 

maatschappelijke processen’’ (Stichting Arcon, 2013:1). 

 Peer debriefing: Discussie met onderzoekers binnen en buiten de 

onderzoeksgroep  (checken bij collega onderzoekers). Peer debriefing biedt een 

externe controle van het onderzoeksproces. De rol van een peer debriefer wordt ook 

wel als ‘advocaat van de duivel’ gedefinieerd: een persoon die de onderzoeker eerlijk 

houdt en vragen over de methodes, betekenissen en interpretaties stelt.   

 Thick description: Rapporteren in de vorm van een verhalende en gedetailleerde 

beschrijving van de empirische gegevens, waardoor de lezer inzicht krijgt in de relatie 

tussen de ruwe data en de interpretatie daarvan. Het is o.a. een manier om een 

bepaalde externe validiteit te bereiken. Door een fenomeen in voldoende detail te 

beschrijven kan men kijken of de bevindingen ook op andere tijden, situaties en 

mensen toepasbaar zijn. 

 Zorg: In navolging van Joan Tronto definiëren wij zorg als “a species activity that 

includes everything that we do to maintain, continue, and repair our world so that we 

can live in it as well as possible” (Tronto, 1993:103). 

 Zorgethisch Oogpunt: In navolging van Zorgethiek.nu definieren wij het zorgethisch 

oogpunt als een benaderingswijze waarbij ‘Het unieke en specifieke van situaties; Het 

feit dat zorgbetrekkingen altijd afhankelijkheid en asymmetrie met zich meebrengen; 

Het gegeven dat mensen kwetsbaarder zijn op grond van hun lichamelijkheid; Het 

belang om in relatie te gaan staan met iemand die zorgafhankelijk is om te ontdekken 

wat goed is voor hem of haar’ centraal staat. (Zorgethiek.nu, z.j.) 
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10.2 Voorbeelden memo’s 

Ter nadere toelichting van hoe wij memo’s hebben gebruikt ten behoeve van een reflexieve 

houding, worden hier voorbeelden van memo’s gegeven. Er waren voor ons verschillende 

redenen om een memo te maken, bijvoorbeeld wanneer taalgebruik ons opviel, wanneer we 

opvallende gevoelens hadden bij een zinsnede, wanneer we een koppeling zagen met de 

literatuur of als we iets een interessant punt vonden voor later in de analyse. In de volgende 

voorbeelden wordt eerst het fragment weergeven en vervolgens de memo die een van ons 

erbij heeft gemaakt.  
 

Fragment 1: 

“Terwijl we ons klaarmaken voor ons wekelijkse uitje, klets ik over mijn familie en vertel wat 

grappige dingen die er de afgelopen week zijn gebeurd. Ze luistert beleefd en lacht om mijn 

verhalen. Terwijl we naar het restaurant rijden, stelt ze vragen over mijn familie, ondanks dat 

ik haar net alles heb verteld. Ze kijkt naar de wereld om ons heen en ik vraag me af of ze de 

onafhankelijkheid, die ze een paar jaar geleden nog had, wel eens mist.” 
 

Memo: Ze vraagt zich af of haar ouder de onafhankelijkheid mist, waarom vraagt ze dat niet? 

Kan natuurlijk omdat de ouder het niet zal snappen, of om confrontatie uit de weg te gaan en 

zo de ouder te beschermen. Maar misschien juist ook een mooie vraag om te stellen? Opening 

tot gesprek?  
 

Fragment 2: 

“Toch is dat niet hetzelfde, je hebt namelijk maar één vader en moeder waar je alles tegen 

kunt zeggen… Potverdorie, wat miste ik die twee op dat moment!” 
 

Memo: Hieruit lijkt een soort onvervangbaarheid van de ouders (begrijpelijk) te staan. Je hebt 

immers maar één paar ouders en een broer of zus kan dat niet vervangen. Zeer belangrijk 

aspect voor de (veranderende) relatie van ons onderzoek (tussen ouder en kind in dit geval).  

Onvervangbaarheid van ouders. Je ouder bestaat tegelijkertijd wel en niet. 
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10.3 Faseringstabel  

Week Planning Deadlines 

1 - Afspraken maken over wanneer we gezamenlijk gaan zitten + 

onderlinge feedback momenten inplannen. 
- 

2 Meeting 1: 
- Dataset controleren. 
- Samen twee blogs coderen (eerst individueel daarna 

gezamenlijk). 
- a.d.h.v. gezamenlijk coderen Intercoder agreement opgesteld. 
Meeting 2: 
- Gezamenlijk document geopend voor vragen en en 

opmerkingen. 
- Eigen stukken gecodeerd. 

- 

3 Meeting 1: 
- Vervolgstappen coderen bepalen. 
- Consultatiemoment Alistair. 
Meeting 2: 
- Peer debriefing d.m.v. het analyseren van vier pagina’s van 

een ander groepslid en dat vervolgens besproken. 
- Planning gespecificeerd en woordenaantal per onderdeel 

vastgelegd. 

5 dec. inleveren eerste 

voortgangs- 
rapportage 

4 Meeting 1: 
- Datasets tot een atlas.ti bestand gevoegd 
- Start gemaakt met het samenvoegen en verwijderen van 

overbodige codes. 
Meeting 2: 
- Start gemaakt met familie van codes. 
- Dataset nogmaals bekijken door bril van sensitizing concepts, 

taalgebruik en afscheid/aankomst. 
- Practicum atlas.ti 

- 

5 Meeting 1: 
- Reflectie op samenwerking. 
- Alle codes verwerkt in atlas.ti en in families geplaatst. 
- Consultatiemoment Merel 
Meeting 2: 
- Families uitgeprint en georganiseerd. 
Meeting 3: 
- Hoofdthema’s vastgesteld 
- Verdeling gemaakt voor taken in de kerstvakantie. 
- Planning aangepast. 

19 dec. inleveren tweede 

voortgangs- 
rapportage 

6 Kerstvakantie: iedereen heeft eigen taken bijgewerkt. - 

7 Kerstvakantie: iedereen heeft eigen taken bijgewerkt. - 

8 Meeting 1: 
- Geschreven thema’s doorgenomen. 
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- Op een rijtje gezet wat er nog moet gebeuren aan de 

rapportage: conclusie en discussie moeten opgezet worden. 
- Consultatie moment Alistair; opzet voor resultatensectie 

doorgenomen. 
Meeting 2: 
- Geschreven stukken doorgenomen 
- Verdeling gemaakt voor discussie en conclusie. 
- Kleine aanpassingen aan onderzoeksvoorstel. 

9 Meeting 1: 
- Taken opnieuw verdeeld, elkaar stukken gelezen en feedback 

gegeven. 
- Consultatiemoment Alistair; verder bespreken 

resultatensectie. 
Meeting 2: 
- Afgesproken dat iedereen kritisch kijkt naar geschreven 

stukken. 

16 jan. inleveren derde 

voortgangs- 
rapportage 

10 Meeting 1 
- Opnieuw taken verdeeld. 
- Consultatiemoment Alistair: bezig geweest met discussie en 

conclusie. 
Meeting 2: 
- Alles doornemen en definitief maken. 
- Laatste delen rapportage schrijven. 

27 januari onderzoek 

inleveren 

11 - Presentatie maken 
 

12 - Presentatie geven 6 feb. eindpresentatie 
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10.4 Visualisering analyseproces 
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10.5 Van codes tot thema 
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10.6 Reflectie op het leerproces en de samenwerking 

In de voortgangsrapportages hebben wij individueel gereflecteerd, deze reflectie is als groep 

gemaakt. 

 

Het leerproces: 

Voor ons was het de eerste keer dat we op fenomenologische wijze data geanalyseerd hebben. 

Door het gewoon te doen, maar het wel goed met elkaar te bespreken hebben wij nu een 

duidelijk beeld van hoe deze vorm van analyseren in zijn werk gaat. In het begin waren we 

nog erg onzeker, niet alleen wat betreft het analyseren maar ook tijdens het schrijven van de 

rapportage. Tijdens dit proces hebben wij geleerd om meer vertrouwen te krijgen in onszelf, 

niet te moeilijk te denken en eigen vragen durven te beantwoorden zonder ze altijd voor te 

leggen aan onze begeleider.  

        Tijdens het schrijven van de rapportage, en vooral de bevindingen, hebben we geleerd 

dat het belangrijk is om bij onze eigen taal te blijven. De resultaten moeten helder 

geformuleerd worden, en niet in wollige wetenschappelijke taal. Dit was wel lastig, daarom 

hebben we veel herschreven en kritisch naar elkaars stukken gekeken.   

        Een ander leerpunt was de planning, we wilden veel samenwerken waardoor we soms 

te veel tijd in planden. Dit zorgde ervoor dat we niet altijd even productief waren tijdens de 

groepsbijeenkomsten, in het vervolg kunnen we dat misschien anders aanpakken. 

 

Samenwerking: 

Zoals hierboven al gezegd, hebben we veel groepsbijeenkomsten gehad. In de periode van de 

analyse bespraken wij de individueel geanalyseerde stukken met elkaar en zijn we lang bezig 

geweest om de codes te verwerken. Dit was achteraf gezien misschien wel erg tijdrovend en 

de concentratie verminderde dan ook aan het einde van de groepsbijeenkomsten. Aan de 

andere kant was het ook heel waardevol omdat we zo de data echt goed leerden kennen. Het 

was soms ook lastig om groepsbijeenkomsten te plannen, vanwege werk of andere 

activiteiten. 

        Het schrijven van de rapportage konden we beter verdelen, wel hebben we elkaars 

stukken kritisch gelezen. Als groep hebben we een Google Docs document gemaakt waarin 

iedereen kon werken, zo konden we direct opmerkingen plaatsen bij de geschreven stukken en 

tijdens de groepsbijeenkomsten makkelijker samen stukken schrijven. 

        Binnen de samenwerking waren de rollen duidelijk, zo was de ene bijvoorbeeld 

verantwoordelijk voor het atlas.ti document en de ander weer voor de communicatie met onze 

begeleider. Daarnaast letten Roos, Renske en Lotte meer op de grove lijnen en Meike en Mara 

meer op de details. Hierdoor konden we elkaar in balans houden waardoor we niet te veel en 

ook niet te weinig met de details bezig waren. 

        Tijdens de samenwerking hebben we gemerkt hoe fijn het is dat we allemaal een 

andere achtergrond hebben (zie persoonlijke reflecties, bijlage 10.6). Door deze 

achtergronden mee te nemen ontstond er een fijne dynamiek in de groep. 

 


