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Voorwoord
“In den beginne is de relatie.” (Martin Buber)
Dit boek richt zich op de vraag welke perspectieven mantelzorgers hebben op de zorg die zij
verlenen en op de relaties die zij onderhouden met zorgvragers en beroepskrachten. Om een
antwoord te geven op deze vraag is literatuurstudie verricht en zijn diepte-interviews gehouden
met mantelzorgers. Uit dit onderzoek blijkt dat mantelzorg betekenis geeft aan de relatie met de
zorgvrager. Die relatie lijkt te gaan over loyaliteit, wederkerigheid en over geven en ontvangen
in een familie. Opvallend is het spanningsveld bij de mantelzorgers. Aan de ene kant hebben
mantelzorgers een grote bereidheid om mantelzorg te bieden vanuit loyaliteit met de zorgvrager.
Aan de andere kant willen mantelzorgers invulling geven aan hun leven buiten die zorg. Het
onderzoek geeft tevens handvatten aan beroepskrachten om relationeel en vraaggericht te
werken met als vertrekpunt de ervaringen van de betrokkenen in de zorgsituatie.
In dit boek zijn mantelzorgers zelf aan het woord. Zij vertellen over hoe zij zorg verlenen, wat voor
hen voornaam is en waar zij mooie en moeilijke momenten ervaren.
Onze dank gaat uit naar de geïnterviewde mantelzorgers. Zonder hen had dit boek niet op deze
wijze geschreven kunnen worden. De verhalen waren bijzonder in hun kracht en kwetsbaarheid.
Kitty Martens en Deirdre Beneken genaamd Kolmer
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Inleiding
Dit boek richt zich op de vraag welke perspectieven mantelzorgers hebben op de zorg die zij
verlenen en op de relaties die zij onderhouden met zorgvragers en beroepskrachten. Uitgangspunt
van deze studie is de relatie tussen ouderen, mantelzorgers en beroepskrachten, en de betekenis
die zij aan die relatie geven. De resultaten van deze studie dragen bij aan theorievorming en
praktische interventies voor beroepskrachten om de relatie in de zorgtriade te verbeteren. Uit
onderzoek (Wittenberg, Kwekkeboom & De Boer, 2012) blijkt namelijk dat mantelzorgers zich in
de relatie met de professional lang niet altijd erkend voelen. Om werkelijk zicht te krijgen op de
perspectieven van mantelzorgers en de betekenis hiervan is gekozen voor een fenomenologische
studie. Door een beschrijving van het fenomeen wordt de onmiddellijke beleving van de
werkelijkheid blootgelegd (Miedema et al., 1997).
In deze studie is gezocht naar het perspectief, het vergezicht, van de mantelzorger op de
interacties in de zorgtriade. Door het analyseren van interviews is getracht te doorgronden welke
ondersteuningsvraag de mantelzorger stelt. Op welke manier kan een evenwicht in de relatie
tussen zorgvrager, mantelzorger en beroepskracht worden bereikt?
Dit boek biedt meer inzicht in de betekenis van mantelzorg in het leven van de mantelzorger en
in de relatie van de mantelzorger met de zorgvrager. Door de betekenis van de interacties in de
zorgtriade te verwoorden vanuit het perspectief van de mantelzorger, geeft dit boek handvatten
aan beroepsbeoefenaren en uitgangspunten voor beleid in zorg en welzijn.
Hoofdstuk 1 is een beschrijving van het gehanteerde theoretisch kader in relatie tot het
verschijnsel mantelzorg. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de methode die in deze
studie is gehanteerd. Twee mantelzorgportretten worden aan u gepresenteerd in hoofdstuk 3.
De analyse van de interviews aan de hand van de modellen ‘relationeel werken’ en ‘vraaggericht
werken’ vindt u in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de bevindingen en een beschouwing
gepresenteerd met als vraag ‘Wat beweegt de mantelzorger?’. In de bijlagen zijn de interviews
verbatim uitgewerkt.
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