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Samenvatting
Introductie: Er zijn in Nederland veel adolescenten met een ziek familielid. Deze
adolescente jonge mantelzorgers (AJMZ) hebben naast de zorgen over de veranderingen in
hun eigen leven in deze belangrijke levensfase, zorgen voor of over een ziek familielid. Dit
kan zowel positieve effecten hebben, zoals veerkracht en een gevoel van waardering, als
negatieve effecten, zoals een verminderd psychisch welzijn. Dit effect op het psychisch
welzijn wordt vergroot wanneer AJMZ moeite hebben om op een goede manier met de
zorgen om te gaan en ze niet voldoende worden ondersteund.
Doel: Inzicht krijgen in welke coping strategieën adolescente jonge mantelzorgers
gebruiken om gezond te blijven en welke hulpbronnen ze hierbij nodig hebben.
Methoden: Een kwalitatief exploratief onderzoek heeft plaatsgevonden. Hierbij is gebruik
gemaakt van tien diepte-interviews op basis van de levenslijn interview methode. De
resultaten van de interviews zijn geanalyseerd met behulp van thematische analyse.
Resultaten: De coping strategieën van AJMZ kunnen worden opgedeeld in adaptieve en
maladaptieve strategieën. Binnen beide groepen was afleiding zoeken het meest
vertegenwoordigd, ze geven hier echter een verschillende invulling aan. De hulpbron waar
ze het meest gebruik van maakten was sociaal kapitaal zoals vrienden, partners en familie.
Ondanks dat, voelen AJMZ zich toch vaak eenzaam en niet begrepen. De grootste
belemmering die AJMZ ervaren is het gebrek aan ondersteuning of begrip vanuit de
onderwijsinstelling.
Conclusie: Er is nog veel onbegrip voor de situatie van AJMZ binnen onderwijsinstellingen
en leeftijdsgenoten. Hierdoor is er niet altijd de mogelijkheid om er over te praten en als
mogelijk gevolg passen AJMZ voornamelijk vermijdende coping strategieën toe.

Trefwoorden: Adolescente jonge mantelzorgers, studenten met een ziek familielid, LIM,
salutogenese, coping strategieën
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Voorwoord
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Vilans in het kader van de afstudeerstage voor
de master Health & Society aan de Wageningen Universiteit. Het doel van de stage was om
ervaring op te doen met het werken bij een bedrijf en het doen van onderzoek buiten de
universiteit.
Ik heb gekozen voor het onderwerp jonge mantelzorgers omdat het mij direct aansprak
toen ik de vacature voor een stage langs zag komen. Ik herkende me in de vacature tekst
omdat ik op de middelbare school vaak met mijn oma ging lunchen of theedrinken
waardoor ik niet op school bleef bij mijn klasgenoten. Ik had hier nooit eerder over
nagedacht maar als ik er op terug kijk, heeft het misschien wel een impact gehad. Als ik
dit al als een impact ervaar, hoe moet het dan zijn voor andere studenten, van wie
misschien een ouder ziek is? Ik wilde graag onderzoeken hoe andere studenten dit ervaren,
hoe zij omgaan met het hebben van een ziek familielid.
In mei 2017 mocht ik mee naar het tweede internationale congres over ‘Young Carers’ in
Malmö. Toen ik hier rondliep en alle verhalen hoorde, realiseerde ik me dat er al veel
mensen over de hele wereld met het onderwerp bezig zijn. In Malmö werd mij ook
duidelijk dat er nog weinig wetenschappelijke onderbouwing is in Nederland.
Daarom heb ik afgelopen half jaar hard gewerkt aan een toevoeging van de
wetenschappelijke onderbouwing, door een inzicht te geven in de verschillende coping
strategieën van studerende mantelzorgers. Ik hoop dat dit bijdraagt aan een betere
bewustwording ten aanzien van het onderwerp op onderwijsinstellingen bij docenten en
medestudenten. Zodat toekomstige generaties studenten makkelijker kunnen praten over
de situatie thuis, minder schaamte kennen en beter emotioneel worden ondersteund in
deze zeer belangrijke levensfase.
Zonder de tien respondenten die mij openhartig hebben verteld over hun leven, zou dit
rapport er niet in deze vorm zijn. Daarom wil ik hen nogmaals hartelijk bedanken.
Ik heb deze stage als een erg leerzame tijd ervaren, zowel op persoonlijk als op
professioneel vlak. Ik wil Frans van Zoest, Henk Herman Nap en Annemarie Wagemakers
heel erg bedanken voor hun begeleiding, het delen van hun kennis tijdens mijn stage en
voor het geduld en de flexibiliteit waarmee ze mij erg hebben geholpen.
Ook wil ik mijn vader bedanken voor het doorlezen op spelfouten en zijn inzichten als
ervaringsdeskundige en SLB-er. Als laatste dank ik het Duyfhuys voor het koken en de
gezellige avonden, studiegenoten en Vilans stagiaires voor het sparren en mijn vriend voor
zijn eeuwige geduld en time keeper met Pomodoro time.
Ik wens u veel leesplezier.
Nynke de Jong
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1. Introductie
1.1 Achtergrond
Veel kinderen en jongeren in Nederland groeien op met een familielid met een langdurig
psychisch en/of fysiek gezondheidsprobleem. De schattingen van het aantal jonge
mantelzorgers (JMZ) lopen uiteen, er worden percentages tussen 12% en 24% genoemd (De
Boer, Oudijk & Tielen, 2012; de Veer & Francke, 2008; GGD Utrecht, 2008). Deze
uiteenlopende percentages komen doordat er verschillende definities van JMZ worden
gebruikt. Het verschil in de definities ligt in het al dan niet verlenen van intensieve zorg
voor een bepaalde periode, en direct samenwonen met het zieke gezinslid of niet.
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de definitie van Mezzo omdat deze wordt
gebruikt in de meeste Nederlandse studies:
“Kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus, of met
een zieke opa of oma die in de directe omgeving van het gezin woont en die intensieve
zorg nodig heeft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een
psychische ziekte of verslavingsproblematiek, of van een verstandelijke beperking. Meestal
gaat het om thuiswonende kinderen die fysiek samenwonen met het zieke familielid. Soms
is er door de zorgsituatie ook sprake van (tijdelijke) uithuisplaatsing van het kind of
(tijdelijke) opname van het familielid” (Mezzo, 2010).
In dit onderzoek wordt in lijn met de definitie gekeken naar jongeren die een ziek
familielid hebben en niet alleen naar de groep die intensieve hulp verleent. Hierbij wordt
de tip die de hogeschool van Rotterdam gaf in acht genomen. Sommige jongeren zorgen
niet in de praktische zin voor een naaste, maar hebben wel dagelijks de zorg in hun hoofd
en hart (Klinkenberg, 2016).
Als er wordt uitgegaan van deze definitie, waren er in Nederland in 2011 ongeveer 450.000
jonge mantelzorgers, wat neerkomt op 12% van de Nederlandse jongeren (De Boer, Oudijk
& Tielen, 2012). Tabel 1 laat zien dat het grootste deel van de jonge mantelzorgers zorgt
voor een of beide ouders.
Tabel 1. Aantal kinderen en jongeren, dat opgroeit met een langdurig ziek familielid in Nederland in 2011
(Bron: SCP/CBS, AVO’07)
5-12 jaar

13-17 jaar

18-23 jaar

Totaal 5-23 jaar

Familielid met een
gezondheidsprobleem

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Ouder(s)

181.000

11%

133.200

14%

98.400

8%

412.600

11%

Broer(s)/zus(sen)

750

<1%

11.000

1%

20.000

2%

31.750

<1%

Ouder(s) en
broer(s)/zus(sen)

0

<1%

700

<1%

3.200

<1%

3.900

<1%

Totaal

182.000

11%

144.000

15%

122.000

10%

448.000

12%

95%
betrouwbaarheidsinterval

152.000212.000

1013%

119.000 170.000

1217%

95.100 149.000

8-12%

404.000499.000

11-13%

Totaal aantal Nederlandse
kinderen/jongeren

1.594.900
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984.000

1.240.000

3.819.000

1.2 Adolescente jonge mantelzorgers
Voor alle jonge mantelzorgers wordt het hebben van een ziek familielid als een extra
uitdaging gezien in de ontwikkeling van het kind of de jongere. Voornamelijk adolescente
jonge mantelzorgers (AJMZ), in de leeftijdscategorie 13-24 jaar, hebben een verhoogd
risico op een verminderde mentale gezondheid en welzijn. Dit komt omdat er in deze
leeftijdsfase veel dingen veranderen in het leven van de adolescent en de eigen
ontwikkeling erg belangrijk is. Wanneer de adolescent ook de zorgen heeft voor een ziek
familielid, kan de eigen ontwikkeling hier onder lijden (Carers Trust, 2016). Adolescenten
worden door omstanders, zowel professioneel als familieleden, vaak aangezien voor
volwassen. Hierdoor wordt er eerder van hen verwacht dat zij taken kunnen overnemen en
gedacht dat de impact op hen minder is dan bij jongere kinderen. Adolescenten worden
dus vaker overschat en overbelast met zorgen voor en zorgen om het zieke familielid dan
jongere kinderen (Carers Trust, 2016). De groep adolescenten beslaat twee derde van de
jonge mantelzorgers. Het gaat in Nederland om ongeveer 266.000 adolescenten (Tabel 1).
Het aantal AJMZ zal waarschijnlijk toenemen doordat mensen met chronische ziektes
langer blijven leven door de medische vooruitgang. Ook het feit dat ouders op latere
leeftijd kinderen krijgen draagt bij aan het toenemende aantal chronisch zieke ouders
(Lubkin & Larsen, 2006).
Er zijn groepen jongeren die vaker belast worden met mantelzorg dan andere groepen.
Onder de AJMZ zijn meisjes, lage sociaaleconomische groepen, niet-westerse allochtonen
en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd (De Boer, Oudijk & Tielen, 2012; GGD
Utrecht, 2008).
Wanneer AJMZ niet voldoende ondersteund worden, heeft dit niet alleen individuele
gevolgen maar ook negatieve effecten voor de samenleving als geheel op de lange termijn.
Een Zweedse studie heeft aangetoond dat de lange termijn extra maatschappelijke kosten
voor kinderen van ouders met een psychische aandoening en of alcoholmisbruik € 3,5
miljard per jaar zijn. Deze kosten komen voornamelijk voort uit voortijdig de school
verlaten en hierdoor langere werkeloosheid (Hovstadius, Ericson & Magnusson, 2015).
1.3 Psychisch welzijn
Veel AJMZ zien zichzelf niet als mantelzorger. Zij zien de zorg en de gezinssituatie waarin
zij verkeren veelal als iets vanzelfsprekends en niet als een probleem. Ook schuld- en
schaamtegevoelens kunnen ertoe bijdragen dat AJMZ en hun problematiek verborgen
blijven (van den Einde et al., 2010; de Veer & Francke, 2008). Dat ze zichzelf niet
herkennen als mantelzorger, maakt dat AJMZ zelf niet snel aan de bel trekken in nood
(Mezzo, 2010) waardoor AJMZ een onzichtbare populatie blijven (Lauwers, 2013). Tabel 2
laat zien dat er verschil is in psychisch welbevinden van jongeren zonder ziek gezinslid en
jongeren met ziek familielid (de Roos, Bot & de Boer, 2013).
Het verschil in psychisch welbevinden zou kunnen komen doordat AJMZ onder psychische
druk komen te staan. Bijvoorbeeld door angst voor- en onzekerheid over (het verloop van)
de ziekte of door boosheid en verdriet over de beperkingen en pijn van het zieke familielid
(Sieh, Visser-Meiley & Meijer, 2011). Ook kunnen de zorg- en huishoudelijke taken die veel
van deze adolescenten verrichten psychisch en/of lichamelijk belastend zijn. Daarnaast
kan het geven van emotionele steun en het willen beschermen van de naaste belemmerend
werken voor de eigen ontwikkeling (De Veer & Francke, 2008). Tevens zijn er veel AJMZ
die school en het zorgen voor een ziek familielid moeilijk kunnen combineren waardoor ze
langer afwezig zijn op school (Tienen, 2017) of helemaal stoppen met hun opleiding
(Aldridge & Becker, 1993). Als laatste kunnen er problemen ontstaan met leeftijdsgenoten.
AJMZ hebben vanwege hun extra taken vaak minder tijd voor vrienden en bekenden,
waardoor het sociale leven negatief beïnvloed kan worden (Thomas et al., 2003).
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Tabel 2. Psychisch welbevinden van de totale groep en jongeren met en zonder ziek familielid (in
gemiddelden en percentages) (Bron: de Roos, Bot, de Boer, 2013)
Totale groep
(N = 1.581)

Jongeren zonder
ziek familielid
(N=1.439)

Jongeren met ziek
familielid (N=142)

Familielid met een
gezondheidsprobleem

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Totale problemen

8,97

15,0%

8,74

13,6%

11,10***

29,6%***

Emotionele problemen

2,32

17,8%

2,21

16,4%

3,35***

31,0%***

Gedragsproblemen

1,56

10,6%

1,53

10,4%

1,78

12,7%

Hyperactiviteit- aandacht tekort

3,88

24,1%

3,84

23,2%

4,26

32,4%*

Problemen met leeftijdsgenoten

1,20

10,2%

1,15

9,4%

1,72***

18,3%**

8,39

8,5%

8,36

8,2%

8,65*

11,3%

Pro sociaal gedrag

a

*p<.05; **p<.01; ***p<.001
a
het gemiddelde bij pro sociaal gedrag duidt op een mate van positieve ontwikkelingsuitkomst,
terwijl het percentage op problemen met pro sociaal gedrag wijst.

Naast de extra belasting, zitten er ook positieve aspecten aan het zorgen voor een naaste.
Deze positieve aspecten zijn echter minder vaak bestudeerd dan de negatieve aspecten
(Hermanns, 2011). Zo blijken veel AJMZ veerkrachtig te zijn en hebben goed leren omgaan
met de ziekte. Deze AJMZ zijn er trots op dat ze kunnen zorgdragen voor hun naaste en
voelen zich gewaardeerd om hun bijdrage aan het huishouden. Daardoor ervaren ze een
gevoel van eigenwaarde welke bijdraagt aan de ontwikkeling van hun identiteit (Lackey &
Gates, 2001).
Desondanks lijken de negatieve aspecten van mantelzorger zijn toch vaak zwaarder te
wegen dan de positieve. Zo zijn AJMZ gemiddeld minder tevreden met hun leven dan hun
leeftijdsgenoten met een gezonde familie (Pakenham & Cox, 2015).
1.4 Coping strategieën
Coping, afgeleid van to cope with (het kunnen omgaan met of opgewassen zijn tegen iets),
is een begrip uit de psychologie, waarmee de manier waarop iemand met problemen en
stress omgaat, wordt bedoeld. Een bekende definitie van coping is “de cognitieve en
gedragsmatige inspanningen om interne en/of externe eisen en de conflicten daartussen te
overwinnen, te verminderen of te tolereren”. Deze gedragsmatige inspanningen worden
coping strategieën genoemd (Lazarus & Folkman,1984). Het succesvol zijn van coping
hangt vooral af van de controleerbaarheid en voorspelbaarheid van een stressor (Ursin &
Eriksen, 2004) en het kunnen toepassen van een effectieve coping strategie. Als een
individu niet kan omgaan met de situatie kan een chronisch stress syndroom zich
ontwikkelen, wat gevolgen kan hebben voor de gezondheid van het individu (Koolhaas et
al., 1999).
Wanneer coping strategieën zijn geïdentificeerd, kunnen hier gericht interventies op
worden ingezet waardoor de impact van stressoren beter kan worden opgevangen.
Coping strategieën kunnen op veel verschillende manieren worden geïdentificeerd en
geclassificeerd. Er wordt in de literatuur bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een verdeling
in ‘productieve’ en ‘niet productieve’ strategieën of ‘adaptief’ versus ‘maladaptief’ of
‘confronterende’ en ‘vermijdende’ strategieën of ‘emotiegericht’ versus ‘probleemgericht’
(Sveinbjornsdottir & Thorsteinsson, 2008). Er zijn verschillende vragenlijsten om coping
strategieën te meten. Voorbeelden zijn: de Adolescents Coping Scale (ACS) van Frydenberg
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& Lewis (1993), de A-COPE: Adolescent Coping Orientation for Problem Experiences
(Patterson & McCubbin, 1987) of de Utrechtse Coping List voor Adolescenten (UCL-A)
(Bijstra, Jackson & Bosma, 1994). Al deze schalen meten dezelfde soort coping
strategieën, echter worden ze in verschillende bewoordingen en met andere items
gemeten. Voorbeelden van coping strategieën zijn: uiten van emoties, sociale steun
zoeken, het probleem vermijden en afleiding zoeken. Over de coping strategieën van AJMZ
is weinig wetenschappelijke literatuur gevonden.
1.5 Doel
AJMZ hebben een groter risico om psychische ziekten te ontwikkelen dan hun
leeftijdsgenoten zonder ziek familielid (De Roos, Bot & de Boer, 2013). AJMZ hebben
minder ruimte voor zelfontwikkeling, onderwijs en sociale activiteiten en hebben een
grotere kans om emotioneel of fysiek belast te worden (De Veer & Francke, 2008). De ene
AJMZ kan beter omgaan met de extra taken, emotionele lasten en alles wat komt kijken
bij een ziek familielid, dan de ander. Een succesvolle coping strategie en goede
ondersteuning lijkt essentieel voor het al dan niet ontwikkelen van psychische
problematiek bij AJMZ. Hier is nog weinig over bekend in de literatuur.
Het doel van dit onderzoek is dan ook om in kaart te brengen welke coping strategieën
studerende adolescente jonge mantelzorgers gebruiken om gezond te blijven en welke
hulpbronnen ze hierbij nodig hebben.
Om dit doel te bereiken staat de volgende vraag centraal in het onderzoek: Wat zijn
coping strategieën voor adolescente jonge mantelzorgers om gezond te blijven en wat
hebben ze hierbij nodig?
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2. Theoretisch Raamwerk
Om een inzicht te krijgen in waarom de ene AJMZ wel gezond blijft en de andere AJMZ
niet, terwijl ze in een soortgelijke situatie verkeren, is er gekozen om gebruik te maken
van een model om het ontstaan van gezondheid te kunnen verklaren. Dit model kan helpen
inzichtelijk te maken waarom de ene AJMZ beter kan omgaan met zijn situatie dan de
andere AJMZ. Voordat dit model uitgelegd wordt, is het van belang om gezondheid te
definiëren. Ook worden andere mogelijk passende modellen kort toegelicht, om de keuze
voor salutogenese te verduidelijken. Als laatste worden op basis van de theorie de
onderzoeksvragen besproken in dit hoofdstuk.
2.1 Gezondheid
Gezondheid is van grote waarde voor individuen en de maatschappij als geheel. Maar hoe
definiëren we gezondheid? Daar verschillende meningen over. Verschillende definities zijn
over de tijd gegeven om gezondheid te omschrijven. Daar is goed te zien wat men
belangrijk vindt om gezond te zijn. Eén van de eerste beschrijvingen van gezondheid is “de
afwezigheid van ziekte”. Te zien is dat het fysieke aspect van belang is, namelijk het niet
hebben van een ziekte. Het is een nogal eenzijdige kijk op gezondheid, want een mens
bestaat niet alleen uit zijn fysieke verschijning. In 1948 heeft de ‘World Health
Organization’ (WHO), gezondheid als volgt gedefinieerd: “een toestand van volledig
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van
ziekte of andere lichamelijk gebreken.” Positief is dat er niet alleen naar het fysieke
aspect wordt gekeken, maar de holistische visie wordt gehanteerd. Een mens bestaat uit
een interactie tussen het fysieke, psychische en sociale welzijn. Echter, ‘een volledige
toestand van welzijn’ lijkt lastig te behalen. Bovendien suggereert de definitie dat een
ziek persoon per definitie ongezond is. De definitie is dan ook door verschillende
onderzoekers en media bekritiseerd (Huber, 2014; McDonald, 2005; Jadad & O’grady, 2008;
Smith, 2008; Larson, 1999). Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat iemand fysiek niet heel
gezond is (bijvoorbeeld bij een chronische ziekte zoals diabetes mellitus), maar psychisch
en sociaal wel gezond is. Er was dus behoefte aan een nieuwe definitie welke lang
uitbleef. Het hebben van veerkracht en het kunnen voeren van de eigen regie mist in de
definitie van gezondheid van de WHO. Dit zijn voor mensen twee heel belangrijke aspecten
van gezondheid (Huber, 2014). Als antwoord hierop, hebben Machteld Huber et al. (2011)
het nieuwste concept van gezondheid geformuleerd, genaamd ‘Positieve Gezondheid’ en
deze luidt als volgt: “Het vermogen om je aan te passen en je regie te voeren, in het licht
van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Deze definitie is al veel
vollediger dan de definitie van de WHO, omdat het veerkracht en autonomie meeneemt.
Ook op deze definitie is kritiek gekomen. Er zit nog verwarring in de term omdat het woord
‘gezondheid’ wordt gebruikt voor een toestand en voor het omgaan met die toestand
(Poiesz, Caris & Lapré, 2016).
Echter, op iedere theorie is kritiek. In dit onderzoek is gekozen om de definitie van
gezondheid van Huber et al. (2011) te hanteren omdat het op het moment van schrijven de
meest volledige definitie van gezondheid omschrijft.
2.2 Modellen om gezondheidsgedrag te verklaren
Voor het verklaren van gezondheidsgedrag worden verschillende modellen gebruikt. De
basis voor deze modellen werd gelegd in het eind van de jaren ’70. Verschillende
onderzoekers (Bandura, 1977 Ursin, Baade & Levine, 1978, Antonovsky, 1979) hebben
onderzoek gedaan en geschreven over het omgaan met stress en over het vertrouwen in
iemands eigen kunnen. Dit heeft geleid tot een aantal concepten, waarvan er drie kort
worden uitgelicht.
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Ten eerste het concept self-efficacy (of zelfeffectiviteit) van Bandura (1977). Dit concept
is de basis van verschillende theorieën. Bijvoorbeeld de theorie van gepland gedrag (Ajzen,
1985) en het ASE model (de Vries, Dijkstra & Kuhlman, 1988). Zelfeffectiviteit bepaalt voor
een groot deel de motivatie om gezond gedrag uit te voeren door het geloof in het eigen
kunnen.
Ten tweede het concept coping van Ursin, Baade & Levine (1978). Uiteindelijk heeft het
onderzoek van Ursin & Eriksen in 2004 geleid tot de Cognitive Activation Theory of Stress
(CATS). In deze theorie wordt uitgelegd hoe mensen met stress omgaan en waar stress
vandaan komt; het verschil tussen de verwachtingen en de werkelijkheid. Het uitgangspunt
is dat stress in eerste instantie zeer functioneel is, mits er op een goede manier mee om
wordt gegaan. Stress wordt dus grotendeels beïnvloed door de coping strategie (Ursin &
Eriksen, 2004).
Als laatste het model salutogenese van Antonovsky (1979). Dit model is gekozen voor de
huidige studie omdat het een breed beeld geeft van alle facetten die te maken hebben
met gezondheid. Er is in bestaand onderzoek over AJMZ veel aandacht gericht op de
problemen van jonge mantelzorgers. Daarom wordt er in dit onderzoek de focus gelegd op
de kracht van mensen, die hun helpt om gezond te blijven. De kaders van salutogenese
zijn aangehouden bij het vormen van de topic lijst voor het interview met AJMZ en bij de
data-analyse.
2.3 Salutogenese
Salutogenese is de theorie van Aaron Antonovsky (1979). De in paragraaf 2.1 beschreven
definitie van gezondheid van Huber et al. (2011), sluit hier op aan. Salutogenese kent zijn
oorsprong in de woorden salus (gezondheid) en genesis (oorsprong). Salutogenese kijkt dus
niet zoals pathogenese naar het ontstaan van lijden, maar salutogenese beschrijft het
ontstaan van gezondheid (Antonovsky, 1979). Het model focust op de verschillen in
gezondheid tussen mensen ondanks dat zij gelijksoortige situaties hebben meegemaakt. In
deze theorie wordt gekeken naar belangrijke psychosociale factoren die ziekte weerstand
bieden of die worden gebruikt om ziekte het hoofd te bieden.
Volgens Antonovsky moeten gezondheid en ziekte niet worden gezien als een dichotomie,
maar als een continuüm, dit wordt ook wel de ‘ease dis-ease continuum’ genoemd
(Levisohn, 1989). Op dit continuüm bewegen mensen constant tussen ease (complete
gezondheid) en dis-ease (afwezigheid van gezondheid) (Lindström & Eriksson, 2005),
waarbij er vanuit wordt gegaan dat een persoon continu te maken heeft met stressoren.
Een stressor kan een invloed, factor of omstandigheid zijn die voor disbalans zorgt (van
Wijk, 2010). Als iemand succesvol omgaat met de stressor, gaat de persoon naar de ease
kant van het continuüm, terwijl als iemand daarentegen onsuccesvol omgaat met de
stressor verschuift de persoon richting de dis-ease kant (zie Figuur 1).
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Figuur 1. Een reproductie van het salutogenese model van Antonovsky (Super et al., 2015).

Het coping mechanisme van een persoon beïnvloedt de impact van deze stressoren. Het
coping mechanisme bestaat grofweg uit twee delen, namelijk de middelen of bronnen die
het coping mechanisme ondersteunen en het inzicht dat een persoon heeft om de
middelen aan te kunnen spreken. Iedereen heeft andere middelen die het coping
mechanisme ondersteunen, deze worden ook wel generalized resistance resources [GRRs]
genoemd. Deze middelen kunnen zowel materieel als immaterieel van aard zijn (Lindström
& Eriksson, 2005). Deze GRRs kunnen in de omgeving van een persoon worden gevonden of
in de persoon zelf. Enkele voorbeelden van GRRs zijn geld, kennis en sociale steun
(Vaandrager, Peeters, Bosman, & Schouteten, 2013). Deze middelen zijn voor de ene
persoon beter beschikbaar dan voor de andere persoon. Dit kan een grote invloed hebben
op het al dan niet succesvol omgaan met stressors.
Naast de aanwezigheid van GRRs is een sterke sense of coherence [SOC] belangrijk. SOC
omschrijft het inzicht dat men heeft om GRRs te identificeren en er gebruik van te maken
(Antonovsky, 1979). De sterkte van SOC bij een persoon verklaart hoe iemand met
stressvolle situaties omgaat en op wat voor manier zij gebruik maken van GRRs, of niet.
Een SOC van een persoon is geen vaststaand gegeven en verandert door nieuwe ervaringen.
De SOC is opgebouwd uit drie aspecten en wordt hierdoor bepaald:
Begrijpelijkheid [Comprehensibility]. Begrijpelijkheid behelst dat men het gevoel heeft
dingen te snappen en te doorzien. Dit begrip omvat het idee dat gebeurtenissen
voorspelbaar en geordend zijn, waardoor men gebeurtenissen kan begrijpen en de
toekomst (tot in bepaalde mate) kan voorspellen.
Beheersbaarheid [Managebility]. Geloven dat men over de mogelijkheden beschikt om
middelen aan te spreken die nodig zijn om ergens voor te zorgen. Daarnaast gelooft men
dat dingen te managen en te controleren zijn.
Betekenisvol [Meaningfulness]. Geloof dat het leven interessant is, dat de dingen de
moeite waard zijn en een bron vormen voor tevredenheid.
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2.4 Onderzoeksvragen
In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: Wat zijn mogelijke coping
strategieën voor adolescente jonge mantelzorgers om gezond te blijven en wat hebben ze
hierbij nodig?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zullen de volgende deelvragen worden behandeld.
1) Wat is de perceptie van adolescente jonge mantelzorgers van gezondheid?
2) Wat zijn mogelijke stressors waar adolescente jonge mantelzorgers mee te maken
krijgen?
3) Wat zijn mogelijke coping strategieën voor adolescente jonge mantelzorgers om
succesvol met stressors om te gaan?
4) Welke bronnen of middelen hebben adolescente jonge mantelzorgers nodig om
succesvol met stressors om te gaan?

8

Studerende mantelzorgers © Vilans www.vilans.nl

3. Methoden
In dit hoofdstuk wordt de gebruikte onderzoeksmethode uitgelegd. Het doel van dit
onderzoek is om in kaart te brengen welke coping strategieën studerende adolescente
jonge mantelzorgers gebruiken om gezond te blijven en welke bronnen of middelen ze
hierbij nodig hebben. Dit onderzoek is een kwalitatief, exploratieve studie. De hoofdvraag
van dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de coping strategieën van
AJMZ. Er is gekozen voor een exploratieve studie omdat er weinig bekend is over de coping
strategieën van AJMZ. De data analyse heeft plaatsgevonden aan de hand van thematische
analyse.
3.1 Werving
Het onderzoek was initieel gericht op studenten van een Amsterdamse onderwijsinstelling.
Als eerste zijn er oproepen op Facebook, LinkedIn en Instagram geplaatst. Deze leverden
geen reacties op, ondanks dat ze opgeteld meer dan honderd keer zijn gedeeld. Ten
tweede is het netwerk van Vilans in Amsterdam benaderd. Dit leverde drie respondenten
op via de sociale wijkteams. Vervolgens zijn de contacten benaderd die tijdens
bijeenkomsten van het project waren opgedaan bij de HvA en de VU. Dit leverde van beide
onderwijsinstellingen een respondent op. Daarna kwamen er geen aanmeldingen meer
binnen. Alle contacten in Amsterdam zijn opnieuw aangesproken en toen werd duidelijk
dat er meer onderzoeken gaande waren, of zouden starten. Meerdere onderzoekers waren
aan het vissen in dezelfde vijver met mogelijke studerende mantelzorgers. Hierdoor was
de bereidheid om mee te helpen met het werven van AJMZ vanuit onderwijsinstellingen of
mantelzorgorganisatie Markant laag.
Omdat dit onderzoek zich richt op coping strategieën van AJMZ in Nederland, was de stad
waar in geworven werd, niet essentieel. Daarom is gekozen om buiten Amsterdam te
werven. De onderzoeker had in de beginfase van het onderzoek met verschillende mensen
uit haar sociale netwerk gesproken die iemand kenden die aan de criteria voldeden. Deze
potentiele deelnemers zijn door het sociale netwerk van de onderzoeker aangesproken.
Negen studenten hebben zich via deze weg aangemeld. Deze studenten waren geen directe
bekenden van de onderzoeker. Vier van hen waren vrouwen die een maatschappelijke- of
zorggerichte studie deden. Deze studenten zijn niet meer geïncludeerd in verband met
datasaturatie. In tabel 3 staat schematisch weergegeven waar de respondenten geworven
zijn.
De respondenten die door het sociale netwerk van de onderzoeker zijn aangesproken,
zagen zichzelf niet als mantelzorger en hadden zelf niet gereageerd op de oproep als
niemand ze had aangesproken. Ondanks dat de term ‘mantelzorger’ was vermeden in de
oproep. De oproep staat in Bijlage I.
In totaal hebben er 10 studerende mantelzorgers in de leeftijd van 19-24 jaar meegedaan
met het onderzoek. In de resultaten sectie staan de karakteristieken beschreven.
Kwalitatief onderzoek hanteert het liefst kleine steekproeven omdat het geen zin heeft om
de steekproef grootte te vergroten als het geen nieuwe bewijzen oplevert (Ritchie, Lewis,
Nicholls & Ormston, 2013). Daarom was het doel van deze studie om door te gaan met
interviewen tot ‘data saturatie’ was bereikt. Dit betekent dat de nieuwe data herhalen
wat er al is gezegd en niets nieuws meer toevoegt (Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston,
2013). Er is gekozen om bij tien interviews te stoppen, omdat het achtste interview geen
nieuwe data meer opleverde.
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Tabel 3. Geïncludeerde respondenten en de wervingskanalen

Respondent

Wervingskanaal

Alexander

Contact HvA

Antonella

Contact VU

Adriana

Eigen netwerk

Aline

Eigen netwerk

Arnold

Eigen netwerk

Andries

Eigen netwerk

Anna

Eigen netwerk

Agnes

Sociaal wijkteam Vilans

Alexandra

Sociaal wijkteam Vilans

Alice

Sociaal wijkteam Vilans

3.2 Data verzameling
Er zijn tien diepte-interviews gedaan met AJMZ om de perceptie van gezondheid, de
stressors, mantelzorg situatie, de huidige hulpbronnen en coping strategieën in kaart te
brengen. Het interview werd gehouden op een locatie die was uitgezocht door de
respondent. 5 interviews werden op school gehouden, 3 op stage en bij 2 respondenten
vond het interview thuis plaats. Het interview bestond uit twee delen en werd gestart met
een ‘praatplaat’ (bijlage V). Met behulp van deze, op A3 geprinte, praatplaat werd
getracht de respondent op zijn gemak te stellen. Er werd op een informele manier gepraat
over de dingen die belangrijk voor hem zijn. Hierdoor leerde de onderzoeker de
respondent kennen en andersom. Aangezien het om een diepgaand, persoonlijk interview
ging en de respondenten onbekenden waren voor de onderzoeker, was het essentieel om
deze wederzijdse vertrouwensband op te bouwen, voordat er dieper werd ingegaan op de
mantelzorg situatie.
Het tweede deel van het interview bestond uit de levenslijn interview methode (LIM). Deze
tijdlijn is een visuele vertegenwoordiging van belangrijke ervaringen uit het verleden. De
tijdlijn kan helpen om een betere reflectie en begrip van gebeurtenissen te
bewerkstelligen waarbij respondenten hun verhaal vertellen en onderzoekers worden van
hun eigen leven (Sheridan, Chamerlain & Dupuis, 2011).
Er worden door Sheridan, Camerlain & Dupuis (2011) vier extra voordelen genoemd om LIM
te gebruiken. Ten eerste kan het respondenten helpen om details van gebeurtenissen te
ontdekken. Ten tweede is het bruikbaar voor het ontwikkelen van een diepere
onderzoeker-respondent relatie. Als derde kan LIM fungeren als een brug om tijd en
gebeurtenissen samen te brengen. Als laatste kan LIM dienen als afleiding, vooral voor
respondenten die het interview spannend vinden of verlegen zijn.
Bij dit tweede deel van het interview werden respondenten gevraagd om maximaal vijf
minuten na te denken over hun levenslijn met betrekking tot de invloed van het zieke
familielid en vervolgens deze lijn te tekenen. Hierbij stonden op de verticale as
hoogtepunten en dieptepunten en op de horizontale as de tijd (bijlage VI). Op deze manier
kwamen de gebeurtenissen naar voren waar de respondent de meest levendige
herinneringen aan had. Na het tekenen van de levenslijn werd er in gesprek gegaan over
de getekende punten en werd er doorgevraagd naar wat de respondenten op die
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momenten deden. In bijlage IV staat de interview leidraad. In dit gedeelte werden
associatiekaartjes gebruikt, waarop mogelijke gedragingen en gevoelens zichtbaar waren
gemaakt. Zowel het tekenen van de levensloop als de associatiekaartjes werden gebruikt
als een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan, niet als doel op zichzelf.
Mensen die moeite hebben om zich te verwoorden kunnen zich beter uiten met
afbeeldingen (Dekker, 1999). Ook kunnen mensen worden getriggerd door foto’s waar ze
zelf in eerste instantie niet aan hadden gedacht, maar die heel herkenbaar zijn en daarom
worden gekozen (Hurworth, Clark, Martin & Thomsen, 2005).
Voor de associatiekaartjes zijn 20 foto’s geselecteerd via Google op basis van coping
strategieën van de Utrechtse Coping List. Vervolgens is er met vijf externe studenten (van
de RUG en Hanzehogeschool) gekeken of deze foto’s toereikend waren. Op basis hiervan
zijn er nog vier foto’s toegevoegd. Voorbeelden van associatiekaartjes waren foto’s
waarop een hand werd toegereikt, dansen in de regen en rokende mensen (Bijlage VII). De
kaartjes zijn uitgeprint en geplastificeerd zodat ze bij ieder interview opnieuw gebruikt
konden worden.
Deze associatiekaartjes waren erg waardevol, vooral bij respondenten die uit zichzelf niet
veel vertelden. Doordat deze kaartjes op tafel lagen, konden ze zelf uitkiezen wat ze het
meest bij de situatie vonden passen.
Na het interview kreeg de respondent als bedankje een VVV-bon van €10,- cadeau.
De interviews duurden gemiddeld 59 minuten. Het kortste interview duurde 40 minuten en
het langste 75 minuten. Om bekend te worden met de methodologie, zijn eerst twee
testinterviews gedaan met een collega en een studiegenoot van de onderzoeker.
Alle interviews werden opgenomen waardoor de interviewer alle tijd en aandacht had voor
de respondent. De interviewvaardigheden van de onderzoeker zijn meer ontwikkeld
gedurende de interviews.
3.3 Data-analyse
De analyse van kwalitatieve data draait om het systematisch interpreteren van teksten in
het licht van de onderzoeksvraag. In dit onderzoek werd de analyse gedaan met behulp van
thematische analyse. Hierbij werd open gecodeerd, waarbij de zes stappen van Braun &
Clarke (2006) zijn gehanteerd.
In stap één van het analyseproces werd het onderzoeksmateriaal geordend en voor analyse
klaargemaakt. Deze stap bestond vooral uit praktisch werk, zoals het uitwerken van
notities en het laten uitwerken van de opgenomen interviews door het transcriptiebureau
Transcriptie Online. Daarna werden de interviews opnieuw teruggeluisterd en
gecontroleerd op juistheid. Hierdoor werd de onderzoeker nog meer bekend met de data
(Braun & Clarke, 2006).
De tweede fase is het genereren van de initiële codes. Deze fase werd ingezet nadat de
eerste acht interviews waren afgenomen. Er was toen een zekere mate van bekendheid
met de verhalen. Deze fase werd op dit moment ingezet om alert te zijn op datasaturatie.
Er is open gecodeerd, waarbij tekstfragmenten werden aangeduid met coderingstermen
die nauw aansluiten bij de beleving van de respondenten (bottom-up). Er is op papier
gecodeerd. Hier is gewerkt met de linkerkant van de kantlijn naast het interview en met
behulp van verschillende kleuren markeerstiften. Hier is voor gekozen omdat op papier
coderen in kleinschalige onderzoeken even snel gaat als met coderingsoftware (Plochg &
van Zwieten, 2007). Er zijn zoveel mogelijk potentiële codes gecodeerd. Voorbeelden van
codes waren: afleiding, sociale steun, gedrag zorgvrager, regie. De codes werden
bijgehouden in een Excel bestand om overzicht te creëren. Er zijn vier interviews door
twee ‘externe’ onderzoekers geanalyseerd om de objectiviteit en daarmee de
betrouwbaarheid van de analyse te vergroten. Een van de ‘externe’ onderzoekers kende

11

Studerende mantelzorgers © Vilans www.vilans.nl

het onderzoek niet en was alleen op de hoogte van de onderzoeksvragen en het doel van
het onderzoek. De andere ‘externe’ onderzoeker was inhoudelijk wel betrokken bij het
onderzoek. De resultaten kwamen overeen. Wel was de hoofdonderzoeker specifieker dan
de andere. Dit kwam grotendeels doordat de hoofdonderzoeker volledig in het onderwerp
zat, de literatuur in haar achterhoofd had en de interviews zelf had afgenomen.
In de derde fase werd gezocht naar overkoepelende thema’s. Deze werden genoteerd in de
rechterkantlijn. De verschillende codes werden gesorteerd en er werd gekeken wat het
overkoepelende thema was. Hier werd nog geschoven met codes. ‘Tijd/opgroeien’ was
bijvoorbeeld omschreven als een thema maar is een code geworden, vallend onder het
thema hulpbronnen. Daarnaast zijn er codes die zowel binnen hulpbronnen als
belemmeringen vallen, zoals de onderwijsinstelling. Als er te weinig van de hulpbron
aanwezig is, wordt het een belemmering. Dit wordt verder besproken in de discussie.
In de vierde fase werden de gevonden thema’s beoordeeld. Er werd in deze fase specifiek
gekeken naar de link met de onderzoeksvragen en het theoretisch kader. Er werd weer
terug gegaan naar de transcripten en gekeken binnen welke thema’s de codes passen.
Fase vijf gaat over het definiëren van de thema’s. In deze fase werd de essentie van het
thema geïdentificeerd. De uiteindelijke codeboom staat in tabel 4 op de volgende pagina.
Fase zes is de laatste fase en gaat over het analyseren van het geheel en het maken van
een leesbaar en coherent onderzoeksrapport. Er is gekozen om de resultaten te
categoriseren aan de hand van de thema’s omdat de thema’s terugkomen in de
onderzoeksvragen. Deze thema’s zijn; coping strategie, eigen gezondheid, stressors,
hulpbronnen, belemmeringen.
3.4 Ethiek
Het onderzoeksvoorstel is voor het onderzoek van start ging, goedgekeurd door de ethische
commissie van sociale wetenschappen van de WUR (Bijlage II). Er is voor gekozen om het
voorstel te laten toetsen omdat de onderzoeker een objectief oordeel wilde over het
onderzoek, om met grotere zekerheid te zeggen dat het ethisch verantwoord is om
studenten herinneringen aan bepaalde stressvolle gebeurtenissen te laten ophalen.
Doordat de studenten van te voren goed werden ingelicht over de risico’s en de
vrijblijvendheid van de participatie en omdat het ging om volwassen studenten die in staat
zijn om hun eigen keuzes te maken, is het ethisch verantwoord.
Voordat het interview van start ging werd het informed consent besproken en getekend
(Bijlage III). Aan de hand van dit formulier wordt de deelnemer volledig ingelicht over het
doel van het project, het doel van het interview, de vrijwillige deelname, de procedure,
de risico’s, de voordelen, de anonimiteit en privacy en de contact details van de
onderzoeker.

12

Studerende mantelzorgers © Vilans www.vilans.nl

Tabel 4. Codeboom
Thema

Code

Eigen gezondheid

Visie

10

Perceptie

10

Ziek familielid

10

Stressor

Coping strategie

Hulpbron extern (GRRE)

Hulpbron intern (GRRI)

Belemmering extern (GRDE)

Belemmering intern (GRDI)

13

Aantal respondenten

Mantelzorgtaken

4

Onzekerheid verloop ziekte

7

Verandering band zorgvrager

2

Overbelast

10

Accepteren

4

Actief aanpakken

6

Afleiding zoeken

9

Expressie van emoties

4

Geruststellende gedachten

1

Palliatieve reactie

3

Sociale steun zoeken

4

Vermijden

3

SK_Familie

6

SK_VRIEND(IN)EN

5

SK_PARTNER

3

Stage

3

Gedrag zorgvrager

1

Professionele hulp

4

SK_SPORT

2

Onderwijsinstelling

2

Huisdier

1

Religie

1

Tijd/opgroeien

4

Inzicht situatie/zelfkennis

7

Karakter

3

Relativeren

2

Levenservaring

3

Onderwijsinstelling

8

Gedrag gezonde ouder

5

Botsen ouders

2

Niet begrepen worden/onbegrip

6

Bureaucratie

2

Cultuurverschil

2

Mogelijkheden ondersteuning

2

Verandering zorgsysteem NL

2

Ondersteuning ziekenhuis

1

Karakter

8

Psychisch welzijn

9

Houding (puber)

3

Wegcijferen

3

Vanzelfsprekend

4
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews met de tien studerende
mantelzorgers beschreven. De resultaten zijn gecategoriseerd door middel van de thema’s
die bij de analyse naar voren kwamen. Eerst worden de karakteristieken van de
respondenten toegelicht. In 4.2 wordt de perceptie van gezondheid beschreven. In 4.3
worden de coping strategieën behandeld. Deze coping strategieën worden beïnvloed door
de andere thema’s die in de paragrafen daarna worden uitgelicht. In 4.4 worden de
geïdentificeerde hulpbronnen en de belemmeringen om tot succesvolle coping te komen
beschreven. Als laatste komen in 4.5 de belemmeringen om tot succesvolle coping te
komen, aan bod. In dit hoofdstuk worden deze thema’s afzonderlijk van elkaar besproken,
hoewel uit de interviews blijkt dat ze met elkaar verbonden zijn. In de discussie zal hier
verder op in worden gegaan.
4.1 Respondenten
Het opleidingsniveau van de tien respondenten varieert tussen MBO, HBO en WO. Er is een
grote variëteit in etniciteit. Drie van de tien respondenten zijn man. De helft van de
respondenten woont thuis, de andere helft woont in een studentenhuis of eigen
appartement. De ziektes van familieleden zijn zowel fysiek als psychisch. De meeste
respondenten zorgen voor een zieke vader of moeder, maar er zijn ook respondenten die
voor een opa/oma/broertje/zus of een combinatie van ouders en zusje zorgen. De
intensiteit van de verleende zorg op dit moment varieerde van iedere dag tot een keer per
maand. De meeste respondenten waren al vanaf hun kindertijd mantelzorg. Het grootste
deel van de respondenten vindt zichzelf geen mantelzorger. De helft van de respondenten
heeft een partner. In tabel 5 staan de karakteristieken schematisch weergegeven. De
respondenten hebben een pseudoniem gekregen om de leesbaarheid te verbeteren. De
pseudoniemen zijn de eerste namen van de lijst met ouderwetse Nederlandse jongens- en
meisjes namen (Voornamelijk, 2013). Om de consistentie te bewaken is er gekozen om
alleen Nederlandse namen met een A te gebruiken. De gekozen pseudoniemen hebben
geen enkele link met de respondent.
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Tabel 5. Karakteristieken respondenten
Pseudoniem

Geslacht

Etniciteit

Leeftijd

Onderwijs
niveau

Gezinsvorm

Woonsituatie

Partner

Ziek familielid

Adriana

V

Marokkaanse
ouders

23

HBO

Ouders,
twee zusjes

Thuis

Nee

Vader (lichamelijke
ziekte), Moeder
(lichamelijke en
psychische ziekte)
Zusje (lichamelijke
ziekte)

Agnes

V

Turkse
ouders

22

HBO

Gescheiden
ouders,
broertje
(15) en
zusje (18)

Bij moeder

Ja

Moeder
(lichamelijke
handicap)
Tante
(verstandelijke
handicap)

Alexandra

V

Molukse
Vader,
moeder NL

21

HBO

Ouders,
broer (26)
uit huis

Eigen
appartement

Ja

Vader (lichamelijke
ziekte)
Moeder
(lichamelijke ziekte)

Alice

V

Vader
Spaans,
moeder NL

21

HBO

Ouders,
zusje (17)

Thuis

Ja

Oma (lichamelijke
ziekte)

Aline

V

Nederlands

23

WO

Ouders,
broertje
(19)

Studentenhuis

Nee

Broertje (psychische
ziekte)

Antonella

V

Nederlands

23

WO

Gescheiden
ouders, Zus
(26),Broer
(31)

Bij vader

Nee

Moeder
(lichamelijke ziekte)

Arnold

M

Nederlands

19

MBO

Ouders, Zus
(25) Broer
(27)

Bij ouders
met opa

Ja

Opa (psychische
ziekte)

Andries

M

Turkse vader,
moeder NL

20

HBO

Ouders en
Zus (23)

Bij ouders en
zus

Nee

Zus (Verstandelijk
handicap)

Alexander

M

Poolse
moeder,
vader NL

23

WO

Ouders,
broer en
zus (uit
huis)

Studentenhuis

Nee

Vader (lichamelijke
en psychische
ziekte)

Anna

V

Nederlands

23

WO

Gescheiden
ouders,
Broer,
broertje,
zusje

Eigen
appartement

Nee

Moeder
(lichamelijke ziekte)

4.2 Gezondheid
Bij het gedeelte van de praatplaat werd de respondenten eerst gevraagd hoe zij
gezondheid definieerden. De helft van de respondenten benoemde dat ze gezondheid zien
als iets fysieks. De andere helft van de respondenten noemden ook psychische aspecten
van gezondheid. Het behoud van de regie over het dagelijks leven werd meermaals
genoemd.
‘Ik geloof dat als jij bijvoorbeeld, laten we zeggen, bijvoorbeeld je been hebt gebroken, om maar
wat te zeggen. Weet je, dan ben je niet gezond. Want je hebt je been gebroken. Dus dan mis je
een been en dan ben je niet gezond hè, officieel. Maar je kunt je leven gewoon leven. Dus dan vind
ik dat je wel gewoon gezond bent.’ Adriana, 23

15

Studerende mantelzorgers © Vilans www.vilans.nl

‘Ik vind dat, je bent gezond als er echt, als je vanbinnen ook gewoon oké bent. Als je niet allerlei
ziektes hebt of zo. Dan ben je in mijn ogen gezond. Kijk, als je niet hoort dat wil niet zeggen dat
je niet gezond bent, dan ben je gewoon gezond.’ Agnes, 22
‘Als alles wel gewoon lekker z’n gangetje gaat. Als je gewoon in staat bent om te doen wat je moet
doen en daar- Ja, ik me ook gewoon fit genoeg voel om dat te doen. Denk ik.’ Aline, 23

Na het definiëren van gezondheid, werd er gevraagd naar de perceptie van de eigen
gezondheid. Wanneer er direct werd gevraagd naar de perceptie van de eigen gezondheid,
gaven alle studenten aan dat ze zelf gezond waren. Verderop in het interview, tijdens het
gedeelte over de levenslijn, benoemden verschillende respondenten psychische klachten of
ernstige vermoeidheid naar voren. Hierdoor lijkt het er op dat verschillende respondenten
hun eigen gezondheid toch niet optimaal ervaren. Deze klachten worden binnen
verschillende thema’s besproken in de volgende paragrafen.
4.3 Stressoren
In de interviews werd de focus gelegd op de stressoren ‘ziek familielid’ en
‘mantelzorgtaken’. Hier werd op verschillende manieren mee omgegaan door de
respondenten, zoals beschreven wordt in paragraaf 4.4. De respondenten benoemden
tijdens de interviews ook andere stressoren. Deze stressoren kunnen ook impact hebben op
de coping strategieën. In tabel 6 zijn de verschillende codes weergegeven. De codes die
door 3 of meer respondenten werden genoemd, zijn gearceerd en worden besproken in
deze paragraaf. Dit zijn: ziek familielid, mantelzorgtaken, verloop ziekte, onzekerheid
verloop ziekte, overbelast, scheiding ouders.
Tabel 6. Stressoren
Thema

Code
Ziek familielid

Stressor

Aantal respondenten
10

Mantelzorgtaken

4

Onzekerheid verloop ziekte

7

Verandering band zorgvrager

2

Overbelast

10

Verhuizen

1

Gepest worden

1

Zelfmoord naaste

2

1) Onzekerheid verloop ziekte
7 respondenten gaven aan onzeker te zijn over het verloop van de ziekte. Ze gaven aan
zich machteloos te voelen en soms bang te zijn voor de toekomst. Deze onzekerheid uitte
zich vooral wanneer er een verandering was in het ziektebeeld en het onduidelijk was
waar het door kwam of wat er aan gedaan kon worden.
‘Omdat er heel veel dingen aan de hand waren, maar ze wisten niet wat en ik kon er niks aan doen.
En ja, je bent heel erg zoekend, maar, ja- En doordat je bijvoorbeeld bij m’n broertje niet kon
verklaren wat er aan de hand was, was dat wel heel heftig.’ Aline, 23
‘Er is twee of drie keer een moment geweest waarop ze dachten dat ze niets meer konden doen.
Dus dat het echt voorbij was en dat ze helemaal uitbehandeld was en dan ja, weer opnieuw met
elkaar over hebben en weer bespreken. En dan uiteindelijk toch maar dingen geprobeerd wat goed
heeft uitgepakt blijkbaar.’ Anna, 24
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‘Vorig jaar is mijn vader nog een keer geopereerd, aan zijn hart was dat. Want het was dus een
soort tumor in zijn hart wat hij had, een myxoom heet dat. En zeg maar daarvan was een stukje
losgescheurd en dat was in zijn hersenen vast komen te zitten. Dus zeg maar die tumor hadden ze
toen weggehaald. Maar hij had toen hier een operatie in het UMC en dat gaf wel veel stress. En
daardoor heb ik wel veel colleges geskipt hier en daar, om gewoon er te zijn.’ Alexander, 22

2) Overbelast
Alle respondenten benoemden een of meerdere ervaringen, gevoelens en/of gedragingen
die zijn gecodeerd als overbelast. Ze noemden bijvoorbeeld dingen zoals; vermoeidheid en
het gevoel niet de regie te hebben over hun dagelijkse leven. Deze aspecten zullen in 4.6
over ‘psychisch welzijn’ verder worden toegelicht.
Het ‘overbelast zijn’ lijkt voort te komen uit de combinatie van verschillende factoren.
Naast de zorgen voor/om het zieke familielid en studeren, moeten AJMZ vaak nog meer
dingen doen. Veel respondenten hebben het gevoel dat ze iedere dag veel dingen moeten
doen, in plaats van dat ze het willen doen. De respondenten die thuis zijn blijven wonen
moeten bijvoorbeeld veel reizen.
‘En toen uiteindelijk ben ik dus ja, mijn vorige studie gaan doen en dat was eigenlijk even stressvol
als mijn middelbareschooltijd, omdat ik bleef reizen en ik wilde eigenlijk niet hier gaan wonen,
omdat we best wel veel zorg moeten verlenen aan mijn moeder. En ik het te lastig vond om
eigenlijk op mezelf te gaan wonen, terwijl mijn hart soort van meer thuis ligt. Dus ik ben drie jaar
lang gewoon heen en weer gaan reizen iedere dag, wat wel ongeveer vier uur reizen is. Dus dat is
gewoon heel intensief.’ Antonella, 23

De respondenten die een bijbaan hebben, moeten dit doen vanwege hun financiële
situatie.
‘Dat bijbaantje is op zich wel leuk om te doen. Alleen best wel zwaar ook. Want je hebt natuurlijk
zoveel dingen wat je gewoon in de lucht moet houden. Hè, dus je hebt school, je hebt werk, je
hebt stage en de zorgen voor mijn ouders dus dan- En het werk is ook best intensief, het is ook best
tot laat. Maar het moet wel, anders kom ik niet rond.’ Adriana, 23

Als laatste waren er verschillende studenten die niet erg enthousiast waren over hun studie
maar die het moeten afmaken voor het diploma.
‘Ik hoop dat ik mijn diploma haal, maar daar ga ik ook vanuit. Maar het is niet echt mijn droom.
Het is gewoon omdat het moet, ik wil geen studieschuld.’ Agnes, 22

4.4 Coping strategieën
Met behulp van de interviews werd inzichtelijk op wat voor manier studenten met
stressvolle situaties binnen de mantelzorg situatie omgingen. Er werd een inzicht
verkregen in wat voor coping strategieën veel werden gebruikt door deze tien AJMZ.
1) Afleiding zoeken
Het merendeel van de respondenten zocht afleiding om niet aan de situatie thuis te
hoeven denken. Een paar respondenten deden dit in de vorm van ’s nachts feesten,
nachten doorhalen, roken en blowen. Zoals de quotes van Alexandra, Andries en Alice
hieronder illustreren. Omdat ze thuis veel op hun tenen moeten lopen en
verantwoordelijkheid moeten nemen, compenseren ze dat met risico gedrag als ze
buitenshuis zijn. Ook kunnen de verdovende middelen zoals alcohol of drugs helpen, om
even niet te hoeven denken aan thuis. De respondenten benoemen dat het geen
constructieve manier is om met stress om te gaan.
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‘Het was, laten we maar zeggen, omdat ik me thuis heel goed gedroeg, deed ik dat buitenshuis
helemaal niet. Dus veel roken, feesten, oudere vriendjes en zo. En ik vocht ook heel veel die tijd
en niemand kon gewoon iets tegen mij zeggen, want dan kreeg je een klap.’ Alexandra, 21
Op mijn veertiende begon ik al een beetje met drinken en zo, want toen was het zestien. Dus ging
je ook allemaal uit. Allemaal een beetje weglopen van de waarheid, dat soort dingen.’ Andries, 20
‘Ja, deze. Slechte eigenschap. Ik pak nu dan het kaartje dat je het weg rookt. Om hele stomme
redenen ben ik dan meer gaan roken, terwijl ik daarvoor bijna nooit rookte. Dat is nu wel
afgeleerd, gelukkig deels nog. Af en toe houd ik ook wel van een sigaretje. Maar dat kwam meer
een soort van stress of zo.
Interviewer: En hielp dat dan?
Nee, dat is gewoon een hele domme activiteit en het kost nog geld ook. Maar ik doe het nog wel
eens omdat ik daarvoor denk dat het wel helpt, en vind dat ik dan zielig ben dus dan mag het.’
Alice, 21

Naast het gebruik van verdovende middelen en veel feesten is gamen1, TV of YouTube2
filmpjes kijken een andere manier om met stressoren om te gaan. Verscheidene
respondenten geven aan dat het fijn is om even niet aan de situatie te hoeven denken. De
digitale wereld laat de respondent even in een andere wereld, even weg zijn van de
situatie thuis. Het heeft dus net als de verdovende middelen een kortdurende verlichting
van de stress. Een paar respondenten gaven aan dit graag te doen, dat hen dit hielp.
‘Maar muziek luisteren, sporten, gamen op een gegeven moment. Gewoon alles waarvan je een
beetje weg kan- YouTube-filmpjes kijken zelfs, gewoon even gewoon weg van hier. Dat je gewoon
ergens om kan lachen. Echt heel dark humor, weet je wel, waar je gewoon om kan lachen en dom
kan zijn.’ Andries, 20

Een andere vorm van verdoven of even ontsnappen van de echte wereld is gaan slapen.
Een paar respondenten gaven aan dat als ze het niet meer zien zitten, ze gewoon gaan
slapen. Op verschillende momenten bleek dit effectief te zijn. Zeker omdat een groot deel
van de respondenten aangaf dat ze erg moe waren. Veel tijd om zomaar een dutje te doen
is er vaak niet, maar na een dutje lijken de problemen minder groot en soms hebben ze
zichzelf in de tussentijd opgelost.
‘Ik heb ook wel vaak dat ik alles wil weg slapen en kom er later wel op terug.’ Alice, 21
‘Ik ga dan gewoon vroeg naar bed en probeer te slapen, wat niet altijd lukt doordat ik veel aan het
nadenken ben. Maar als ik dan volgende dag wakker word, is het vaak veel minder erg of heeft
soms mijn vader het opgelost.’ Alexandra, 21

Als laatste waren er respondenten die vertelden dat ze als vorm van afleiding extra veel
met school bezig gingen of heel hard gingen sporten.
‘Op dat moment vond ik het gewoon heel fijn om keihard door te studeren, omdat ik dacht, dan
vergeet ik lekker alles. Als ik ga leren zet ik mijn oogkleppen op en dan gaan.’ Antonella, 23

1

Spellen spelen op de PC of spelcomputer

2

Website waar kosteloos filmpjes worden geplaatst en bekeken
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‘En school en thuis waren voor mij toen echt twee totaal verschillende werelden, dus als ik op
school was, dan dacht ik niet aan thuis, maar had ik het ook niet over thuis.’ Aline, 23

2) Palliatieve reactie
Naast het zoeken van afleiding, is de palliatieve reactie een strategie die een paar keer
naar voren kwam in de interviews. De respondenten die deze coping strategie lieten zien
deden niets wanneer ze geconfronteerd werden met lastige situaties, trokken zich terug
om te gaan piekeren. Sommige respondenten wilden er wel over praten maar wisten niet
zo goed met wie ze dat moesten doen.
‘Maar voor mij was er geen echte mogelijkheid om erover te praten. Weet je wel, want niemand
wilde het. En ik weet nou ook niet of ik dan- Als ik mijn familie maar drie keer in het jaar zie en
dat ik ze dan drie keer daarover heb, dat is dan ook niet echt leuk. Dus dan ga je het maar op je
eigen manier doen. Dus ik heb toen ook wel een paar keer echt, toen ik vijftien of zo was, zat je
echt in van die dipjes en dan begon je opeens te huilen.’ Andries, 20

De helft van de respondenten wilde zich groot houden voor hun familieleden en deden er
daarom niets mee.
‘Nou, ik deed er niet zoveel mee eigenlijk. Ik probeerde te hopen dat het beter zou worden, maar
het is niet dat ik echt daarover praatte met mensen. Ik denk dat ik daar veel heb opgekropt wel, ik
probeerde me daar vooral sterk te houden voor mijn familie gewoon, mijn moeder. Omdat ik dacht
dat ik daarmee mijn moeder wel kon ondersteunen, dat zeg maar- Dat ik een soort van steunpilaar
kon zijn voor haar, dat zij weer steunpilaar kon zijn voor mijn vader. En tegelijkertijd, ik
probeerde gewoon vooral te steunen. Ik dacht, mijn eigen gevoelens doen er hier minder toe, het
gaat vooral om mijn vader hier en dan om mijn moeder. En wat ik er zelf van denk en hoe ik het
zelf ervaar, dat is daar aan ondergeschikt.’ Alexander, 22

Een paar respondenten wisten überhaupt niet hoe ze er mee om moesten gaan. Ze hadden
geen uitlaatklep en trokken zich daarom terug. Zagen de situatie somber in en wisten niet
wat ze er mee aan moesten.
‘Omdat het best wel heftig was en omdat ik eigenlijk ook gewoon letterlijk met m’n handen in het
haar zat van, ik wist niet wat ik ermee moest en wat ik ermee kon. En ja, ik wist gewoon- Ja, had
niet echt een uitlaatklep en was zelf toen- Ja, kreeg daardoor zelf ook last van
vermoeidheidsklachten en zo. En dan, ja, leek er overal wat aan de hand.’ Aline, 23

3) Vermijden
Een paar respondenten gaven aan dat ze de confrontatie probeerden te vermijden. Vooral
wanneer het om psychisch zieke gezinsleden ging, werd er vaker gekozen om weg te gaan
van de stressvolle situatie.
‘Nou ik was echt wel bang dat hij me iets aan zou doen, maar ik dacht ook dat ik voor meer
verwarring zorgde dan dat ik goed deed dus dat ik beter weg kon gaan.’ Aline, 23
‘Dan heb je echt zoiets van, laat maar, ik ga wel weg, want het enige- Ja, hij komt er niet uit en ik
raak er zelf alleen maar heel erg door gefrustreerd, dus ik moet nu weggaan en zorgen dat ik zelf
ook niet over de kook raak. Of dat je zelf een rotgevoel krijgt of zo.’ Aline, 23

Verscheidene respondenten gaven aan dat ze graag hun ouders hielpen en model kinderen
waren, zodat de ouders geen last van hen hadden. Dat was hun manier om bij te dragen
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aan de situatie en maakte dat ze zich van belang voelden en dat ze niet hoefden te
praten. Hierdoor werd hun schuldgevoel dat ze niet altijd thuis waren of dat ze niet wilden
praten minder.
‘Dus wat ik dan denk als ik daar ben, dan denk ik van oké, ik moet haar zoveel mogelijk helpen.
Alles wat ik kan doen, de hond uitlaten, afwassen, weet ik veel wat, gewoon stofzuigen. Dat is zeg
maar mijn actieve bijdrage wat ik makkelijk kan doen. Dus dat probeer ik dan te doen.’ Alexander,
22
‘Dat maakt dan de situatie nog erger, denk je van ja. En voor mijzelf voel ik me dan nog
verantwoordelijker dat ik gewoon, kijk ik praat er dan niet over, maar ik doe gewoon graag dingen
voor je dan, zodat je ontlast wordt, maar dan hoeft er verder niet over gepraat te worden’
Alexandra, 21

4) Actief aanpakken
Met actief aanpakken wordt bedoeld dat de respondent de situatie van alle kanten bekijkt
en daarna weloverwogen een oplossing zoekt. De oplossing kan uit verschillende varianten
bestaan, maar zoals uit de volgende paragraven blijkt, was een belemmerende factor voor
oplossingen dat er vaak niet genoeg hulpbronnen waren om de situatie goed aan te
pakken. Dit zorgde voor frustraties en dat respondenten de situatie moeten accepteren of
afleiding zoeken. De meeste studenten gaven aan dat ze naast hun mantelzorgtaken
wilden doorgaan met hun dagelijkse leven, geen studie vertraging wilden oplopen. De foto
met de bokshandschoenen werd het vaakst gekozen. Hierbij werd vaak genoemd dat je
door moet boksen, anders kom je er niet.
‘Omdat je er toch mee loopt te boksen. Je kan niet daar blijven, dus je moet toch wel door. Dus je
probeert er toch wel heen te gaan.’ Arnold 19

Vier respondenten probeerden alles te doen wat in hun macht lag om de stresssituatie te
verminderen. Zij hebben professionele hulp gezocht bij een psycholoog of maatschappelijk
werkster, een respondent ging nog meer de confrontatie opzoeken door op de IC afdeling
waar haar moeder destijds was opgenomen, stage te gaan lopen en vond hier veel
bevestiging.
‘En ik denk ook dat het echt heel erg komt door mijn stage, omdat ik- Ik heb in het ziekenhuis waar
mijn moeder heeft gelegen, heb ik ook mijn stage gedaan. En op een of andere manier is dat
gewoon voor mij wel heel erg help vol geweest, omdat je daardoor- Mijn moeder heeft natuurlijk
ook op de IC gelegen en die hele relaties met familie en zo en het omgaan met allerlei
verschillende mensen, dat ik weet niet, was meer een soort van bevestiging dat je denkt o ja, het
is natuurlijk wat veel vaker voorkomt. Dus het was ook gewoon het confronteren van de omgeving,
waardoor ik wist van o ja, er zit eigenlijk veel meer.’ Antonella, 23

Plannen werd ook gezien als helpend. Door duidelijk te hebben wat waar en wanneer
moest gebeuren hadden respondenten het gevoel nog enige controle op hun leven te
hebben. Dit gaf ook wel een gevoel van voldoening.
‘Heel veel dingen vooruit plannen en zorgen dat je alles op tijd afkrijgt, dat vooral. In de
weekenden was ik vaak ook druk met school met andere dingen en bijbaantje had ik toen nog, dat
was heel veel geplan en ik was altijd druk. Maar op de een of andere manier als je heel druk bent
en je blijft zeg maar maar bezig, dan op de een of andere manier valt dan alles wel goed in elkaar
of dan dat is heel gek, maar dat was wel in orde, het ging gewoon allemaal wel.’ Anna, 23
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5) Sociale steun zoeken
Sociale steun bestaat uit twee kanten. In eerste instantie hielp het alle respondenten om
met iemand te praten over de situatie thuis. Dat kon zowel familie, vrienden, partners, als
een professional zijn. Praten over de situatie thuis hielp doordat iemand anders
deelgenoot werd gemaakt. Respondenten vertelden dat ze hierdoor het gevoel kregen, dat
ze er niet alleen voor staan want iemand buiten het gezin is ook op de hoogte. Samen
praten zorgde ook vaak voor bevestiging. Respondenten vonden het fijn als iemand tegen
ze zei dat ze het goed deden. Het gaf een gevoel van geborgenheid en ondersteuning, die
ze soms vanuit hun eigen gezin misten.
Daarnaast was sociale steun ook een vorm van afleiding. Met vrienden of vriendinnen die
niet betrokken waren bij de mantelzorgsituatie, konden weer andere invalshoeken belicht
worden dan met familieleden. Maar het was ook gewoon gezellig om veel af te spreken
met vriendinnen om te gaan sporten, uit eten gaan en even afleiding te hebben.
‘Familie is toch een beetje betrokken eigenlijk en dat staat soms net iets te dichtbij. En met
vriendinnen kun je het soms dan even over hebben. En dan kun je even je ei kwijt en dan is het ook
weer, nou, oké, we gaan een drankje doen, of je gaat wat anders doen of zo. Dus dat maakt het
ook heel leuk.’ Anna, 23

Ten tweede kon sociale steun bestaan uit het overnemen van taken. Bijvoorbeeld het
ondersteunen bij huishoudelijke taken door familieleden. Buren die hun auto’s beschikbaar
stellen of spontaan langskomen met een pan soep. Deze tweede vorm van sociale steun
was vaker geïnitieerd door het sociale netwerk dan door de respondent en valt voor een
groter deel onder hulpbronnen dan onder coping strategieën.
6) Expressie van emoties
Emoties tonen werd veelal als een opluchting ervaren. Verschillende respondenten gaven
aan dat het hen hielp om even heel hard te huilen of boos te worden of juist heel hard te
lachen met vriendinnen. Het tonen van emoties werd ook als een noodzaak voor
gezondheid gezien.
‘Gezondheid is volgens mij ook gewoon blij zijn, emoties. Gezondheid is gewoon emoties kunnen
tonen. Het is misschien wel het ergste dat mensen niet kunnen zijn wie ze zijn, of niet kunnen
tonen wat ze willen tonen. En gewoon, dat lijkt me heel erg naar.’ Andries, 20

Boos worden had vaak een dubbele positieve uitwerking volgens een paar respondenten.
Naast dat het als een opluchting kan worden ervaren om de emoties te ventileren, werkte
het soms ook om de ouders even wakker te schudden. Het gedrag van sommige ouders
werd door enkele respondenten als belemmerend ervaren, doordat ze te veel met zichzelf
bezig waren. Zodra de respondent boos werd op haar vader, omdat hij weer erg
pessimistisch reageerde, had dat veelal een positieve uitwerking op het gedrag van haar
vader. Zoals de onderstaande quote laat zien.
‘Nou, het is wel grappig, want soms word ik dus boos op hem en dan heeft het dus inderdaad
impact en dan doet hij daarna weer op een bepaalde manier aardiger of dan doet hij iets weer niet
of zo.’ Alexandra, 23

Anderzijds kan boos ook een negatieve uitwerking hebben. Soms worden er in een boze bui
kwetsende dingen gezegd waar respondenten achteraf spijt van hadden.
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7) Accepteren
Verschillende respondenten gaven aan dat ze de ziekte van hun familielid en de daarbij
behorende mantelzorgtaken accepteren. Ze vechten er niet tegen, proberen niet koste wat
het kost de situatie te verbeteren, maar accepteren wat het is. Ze proberen er het beste
van te maken. Vooral de mannen vertelden dat ze zich er niet druk om maakten. Het is
ook een kwestie van ‘choose your battles wisely’ (Alexander, 22).
‘Ik vind het niet erg. Het is zo, dus dan is het zo.’ Arnold, 19
‘Maar dat is ook weer niet iets waar ik me heel erg over opwind, want het is niet iets waar iets aan
kan veranderen. Dus dat heb ik wel geaccepteerd.’ Alexander, 22
‘En voor de rest zou ik niet heel veel aan de situatie veranderen of zo, het is niet dat ik denk, o,
mijn moeder moet in een keer beter worden of zo. Het is gewoon meer acceptatie. Het heeft voor
mij niet zo’n zin om dan te denken van, zouden mijn ouders nog gelukkig bij elkaar zitten, want ik
weet dat het toch niet zo is, dus dat, nee.’ Antonella, 23

4.3.1 Maladaptief en adaptieve coping strategieën
De respondenten kunnen grofweg worden opgesplitst in twee groepen (tabel 6). Ook al
lopen coping strategieën vaak in elkaar over, is er geen persoon die consequent terugvalt
op een strategie en verandert de strategie soms naarmate de student ouder wordt. De
verdeling is dus niet zwart/wit maar gebaseerd op de strategieën die de respondenten het
vaakst noemden gedurende het interview.
Maladaptieve strategieën
Deze studenten proberen de negatieve emoties te verminderen of op te lossen. Dit doen ze
veelal door de situatie te vermijden, weg te lopen van de confrontatie.
Wanneer deze studenten worden blootgesteld aan stressoren, maken ze bijvoorbeeld
gebruik van de volgende strategieën; afleiding zoeken, geruststellende gedachten,
palliatieve reactie, accepteren of vermijden.
Adaptieve strategieën
Studenten die de confrontatie aangaan (adaptief gedrag) proberen het probleem op te
lossen en daarmee de negatieve emoties. Wanneer deze studenten worden blootgesteld
aan stressoren, maken ze bijvoorbeeld gebruik van deze strategieën; expressie van
emoties, accepteren, afleiding zoeken, actief aanpakken, sociale steun zoeken.
Bij beide groepen was afleiding zoeken de meest voorkomende coping strategie. Binnen
beide groepen werd hier echter op een andere manier invulling aan gegeven. De adaptieve
groep ging bijvoorbeeld afleiding zoeken in de vorm van overmatig studeren, sporten of
muziek maken, de maladaptieve groep zocht haar afleiding sneller in verdovende
middelen, feesten en de digitale wereld (tabel 7).
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Tabel 7. Coping strategieën

Sub thema
Adaptief
(probleem
gericht)
Anna,
Antonella,
Agnes, Aline

Maladaptief
(emotie
gericht)
Arnold,
Andries,
Alexander,
Alexandra,
Adriana, Alice

Code

Toelichting

Sociale steun zoeken

Praten

Actief aanpakken

Plannen, hulp vragen

Afleiding zoeken

Studeren, sporten, muziek maken

Accepteren

Het is zoals het is, kan er niets aan veranderen.

Expressie van emoties

Boos worden, huilen, humor

Afleiding zoeken

Verdovende middelen, feesten, digitale wereld, slapen

Expressie van emoties

Boos worden, ruzie zoeken, huilen

Geruststellende gedachten

Het valt wel mee, komt wel goed.

Palliatieve reactie

Situatie somber inzien, niets doen, ontkennen

Accepteren

Het is zoals het is, kan er niets aan veranderen.

Vermijden

Weg gaan van de situatie, klusjes doen om niet te
hoeven praten.

4.5 Hulpbronnen
De hulpbronnen of de Generalized Resistance Resources (GRR’s) zoals ze in salutogenese
worden genoemd, zijn in dit hoofdstuk opgesplitst in externe hulpbronnen en interne
hulpbronnen. Deze hulpbronnen zijn door de respondent zelf geïdentificeerd en gezien als
hulpmiddel om met stressoren om te gaan. De hulpbronnen die in dit hoofdstuk worden
behandeld, zijn degene waar 3 of meer respondenten over spraken. Dit zijn; sociaal
kapitaal (SK), professionele hulp, onderwijsinstelling, tijd/opgroeien, eigen gezondheid en
inzicht in de situatie/zelfkennis (tabel 8).
Tabel 8. Hulpbronnen
Thema

Hulpbron extern (GRRE)

Hulpbron intern (GRRI)
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Code

Aantal respondenten

SK_Familie

6

SK_VRIEND(IN)EN

5

SK_PARTNER

3

Stage

3

Gedrag zorgvrager

1

Professionele hulp

4

SK_SPORT

2

Onderwijsinstelling

2

Huisdier

1

Religie

1

Tijd/opgroeien

4

Inzicht situatie/zelfkennis

7

Karakter

3

Relativeren

2
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4.4.1 Externe hulpbronnen (GRRE)
1) Sociaal kapitaal
Zoals bleek uit het vorige hoofdstuk over coping strategieën, is sociale steun zoeken een
veel gebruikte coping strategie. Essentieel hiervoor is het kunnen identificeren van mensen
die vertrouwd zijn om mee te praten of hulp bij te zoeken. Dit wordt ‘sociaal kapitaal’
genoemd. De respondenten hebben hier een goed beeld van en gaven aan vanuit
verschillende hoeken sociale steun te kunnen vragen en krijgen.
De helft van de respondenten heeft een partner, de andere helft heeft geen partner. Het
is opvallend dat de studenten met partner over het algemeen een minder goede band met
hun gezin/familie hebben dan de studenten die wel een partner hebben.
De meeste studenten die maladaptieve coping strategieën gebruiken, hadden partners die
hen ondersteunen en hadden een minder hechte band met hun familie. Partners waren
helpend in verschillende opzichten. Ten eerste omdat ze de respondent steunen, de
respondent kan zijn verhaal kwijt bij zijn partner. Daarnaast werkt een partner als een
graadmeter voor het eigen humeur en helpt het hebben van een partner bij het
ontwikkelen van zelfinzicht. Als laatste is een partner ook een uitweg. Als het thuis niet zo
lekker loopt kan de respondent altijd naar de partner. Al de respondenten met partner,
gaven aan een veilig, vertrouwd gevoel te hebben bij hun partner.
‘Ik voel me wel heel veilig bij hem. Ik kan alles met hem delen. En laatst was ik bijvoorbeeld best
wel gestrest, dat merk ik dan niet van mezelf, maar dan bel ik hem om wel gewoon even te
vertellen van, nou dit en dit en dit en dan zegt hij, jemig, gaat het? Ik zeg, ja, hoezo? Ik vertel je
dit gewoon. Zegt hij, nee, ik hoor dat je vet gestrest bent. Dan denk ik, wat lul je nou weer? En
dan hang ik op en dan merk ik, o ja, ik ben eigenlijk vet gestrest nu.’ Alexandra, 21
‘Dat ik mijn vriendin kreeg. Een beetje wel, daardoor, die kreeg het een beetje mee. Dus daardoor
ging het denk ik weer beter. Simpele dingen maar ja, door met haar te praten. Daardoor ben ik een
beetje in contact gekomen.’ Arnold, 19
‘En vandaar ook dat hij wel een hoogtepunt is, niet alleen omdat het mijn vriendje is, maar hij is
ook gewoon een uitweg. En ik merkte ook wel in het begin dan gedraag je je heel raar waar hij
echt zoiets denkt van, hoezo doe je zo? En dat zegt hij dan- […] Waarom doe je nu zo boos? Dan
denk ik ja, waarom doe ik dan eigenlijk zo boos?’ Alexandra, 21

De meeste studenten die adaptieve coping strategieën gebruiken, hadden geen partner.
Dit komt deels door de mantelzorg situatie volgens onderstaande respondenten. Ze zouden
geen tijd hebben voor een relatie, maar ook geen zin om iedereen op de hoogte te stellen.
De respondenten die geen partner hadden, spraken wel veel van een hechte familieband.
Soms was dit binnen het gezin, soms binnen de familie. Ze voelden zich hierdoor gesteund.
“ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan zou moeten halen, om een relatie te onderhouden”
Adriana, 23
“Want elke coach moet je het weer opnieuw vertellen en dat is niet leuk. En dat is gewoon lastig,
want het is bijna niet te begrijpen voor iedereen. En dat is ook met als je een nieuwe relatie krijgt
is het heel moeilijk om dingen te vertellen omdat er zoveel gebeurd is op zoveel vlakken. Dus daar
heb je geen zin aan. Anna, 23

Naast familie of een partner, werden vrienden/vriendinnen ook gezien als belangrijke
hulpbron. Zij staan wat verder van de situatie af en konden soms een kritisch oordeel
geven of dienen als objectief luisterend oor. Tevens werden vrienden/vriendinnen veelal
gezien als afleiding, even praten en daarna leuke dingen doen. Als laatste waren er ook
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buren en vrienden van ouders die hun hulp aanboden. Dit was vooral het geval in het begin
van een ziekte.
‘En toen pas merkte ik wat een groot opvangnet ik en mijn ouders en mijn broer ook hadden zeg
maar, qua vrienden en weet ik veel wat. Dat we steun kregen van heel veel kanten, mensen die
eten voor ons gingen maken, auto’s uitleenden want we hadden geen auto. En dat vond ik heel
fijn.’ Alexander, 22

2) Professionele hulp
Drie respondenten gaven aan ook professionele hulp te hebben gezocht. De respondenten
benoemden dat de aanleiding hiervoor paniekaanvallen, onbestemde stressgevoelens en
irreële gedachtes waren. Deze respondenten gebruikten voornamelijk adaptieve coping
strategieën. Een van de respondenten is naar de studentenpsycholoog geweest, deze was
erg toegankelijk en er was geen wachtlijst. Omdat het een ‘studentenpsycholoog’ was,
leek het een minder hoge drempel om er gebruik van te maken dan een reguliere GGZ
psycholoog.
‘En ik heb toen ook een paar keer een afspraak gemaakt bij een studentenpsycholoog. Omdat ik
gewoon helemaal niet snapte wat er met m’n broertje gebeurde en niet wist wat ik nou zelf moest
doen. Ik had toen zelf ook best wel last van paniekaanvallen en zo. Van ja, hoe kan ik daarmee
omgaan? En dat heeft ook enorm geholpen. Ja.’ Aline, 23

De andere twee respondenten zijn via de huisarts bij een psycholoog of maatschappelijk
werker beland. Ze zouden het eigenlijk iedereen aanbevelen omdat het zo verhelderend
heeft gewerkt, ze meer inzicht in hun eigen handelen hebben gekregen, omdat er iemand
objectief en vanaf een ander perspectief naar de situatie kijkt. Iemand die de belangen en
het psychisch welzijn van de respondent voorop zet en niet voornamelijk handelt uit het
belang van het gezin zoals familie kan doen. Ze gaven aan dat ze het fijn vonden om
handvatten te krijgen om beter met bepaalde situaties om te gaan. Het beste is om dit al
preventief te doen volgens Anna. Want voorkomen is beter dan genezen.
‘En toen ben ik wel een psycholoog geweest en toen heb ik wel echt gesprekken gehad en dat hij
ook een soort van handvatten geeft aan het hele leven, zeg maar. Als in van goh, je moet echt
doen wat voor jezelf goed is en zelf keuzes maken. […] En toen dacht ik wel van, ja, zo’n gesprek is
eigenlijk voor iedereen altijd wel goed. Maar op dat moment dat je erin zit, heb je daar, dan denk
je daar niet bij na. Want dan denk je, nou, het gaat goed dus ik heb niemand nodig nu. En heb je
er ook geen tijd voor denk je. En natuurlijk had je ook wel je sociale steun wat heel makkelijk was
en heel fijn. Maar ja, ik denk dat het eigenlijk wel goed is voor mensen.’ Anna, 23
‘Ik praat nu nog steeds met die maatschappelijk werker, gewoon om mezelf meer te verplichten
om erover te praten. Ik merk dat dat voor mij wel heel erg helpt. Dus het is gewoon nog steeds
heel erg intensief en intens, maar ja, je moet er op een of andere manier wel een manier in zien
te vinden, om ermee te leven en voor is dat dan meer met gewon door er actief mee bezig te
blijven. Want anders dan ga ik het wegstoppen, omdat dat voor mij makkelijker is dan je continu
ermee te confronteren.’ Antonella, 23

3) Tijd/opgroeien
Als laatste hulpbron werd tijd of opgroeien genoemd. Hoe meer tijd er overheen ging, hoe
beter respondenten konden omgaan met de situatie. Ze kregen meer inzicht, meer
zelfkennis. Door trial and error geleerd hoe ze het beste met hun psychotische broertje of
depressieve vader konden omgaan.

25

Studerende mantelzorgers © Vilans www.vilans.nl

‘Gewoon die combinatie, voor je gevoel moest je weer helemaal opnieuw beginnen [toen moeder
ziek werd]. Zo heb ik het ook echt ervaren, dat ik dacht van oké, even weer moed ergens
verzamelen. Dat duurde een hele lange tijd. En dan maar weer langzamerhand omhoog kruipen,
dat koste tijd, heel veel tijd.’ Antonella, 23

Daarnaast werd tijd als helpende factor gezien, omdat soms de situatie met de tijd
verbeterde. Een moeder was klaar met haar studie en had hier minder stress van,
waardoor de situatie thuis verbeterde. Een andere moeder kwam uit een depressie, had
hier met de tijd mee leren omgaan. Weer een andere moeder had na heel veel
behandelingen te horen gekregen dat ze ‘clean’ was, waardoor de angst voor het
overlijden van haar moeder werd verminderd. Een aantal respondenten zag ‘tijd’ ook als
een van de belangrijkste redenen om afleiding te zoeken. Vaak wordt het met het verloop
van de tijd wel weer beter.
‘Dus het was echt- En in klas vijf was zij klaar met haar studie. En m’n moeder kreeg een baan, er
was wat meer geld in huis. Op dat moment ging het volgens mij nog best wel goed met m’n
broertje. Dus er was weer wat positieve vibe in huis.’ Aline, 23
‘Ja, wat vooral toen ook belangrijk is en wat ook zeker geholpen heeft, is bijvoorbeeld de band
met mijn moeder. Dat was toentertijd ook veranderd. Zij was genezen van haar depressie, dus zij
nam ook weer een andere houding aan. Dus ik voelde ook meer verbinding met haar. Weet je?’
Adriana, 23

Wat niet beter werd met de verloop van tijd was de ondersteuning. In het begin van een
ziekte, was er soms nog wel begrip vanuit school of leeftijdsgenoten, maar hoe langer de
ziekte duurde, hoe minder mensen er naar vroegen of hun hulp aanboden.
‘En vooral, het is vooral zeg maar op het moment dat alles vers is, wordt er heel veel naar
gevraagd en heel veel op uit gedaan en zijn de leraren- Ik had ook soms het idee dat als ik aan het
werk was of zo in de klas dat iemand dan een extra oog op mij had of zo, maar op het moment dat
het allemaal weer een beetje wegzakt dan is alles ook weer vergeten en vergeven of zoiets. Dat
idee was het vooral. Dus zeg maar in een jaar dat het allemaal even stabiel was of zo, werd er ook
niets meer op uit gedaan en dat merk je eigenlijk bij iedereen. Dat is ook bij vriendinnen en
familie. Totdat er weer controles aankomen en dat je zegt, goh, ze heeft weer controle of
terugslag. Dan is iedereen weer van, o. Ja. Dat is wel een beetje gek soms.’ Anna, 23

4.4.2 Interne hulpbronnen (GRRI)
1) Inzicht in de situatie/zelfkennis
Meer dan de helft van de respondenten sprak, over een bepaalde vorm van zelfkennis die
ze hebben opgedaan door de situatie thuis. Ze hebben geleerd over hun eigen kunnen en
beperkingen. Dit helpt hen om in de toekomst beter om te gaan met stressoren. Ze zien dit
ook als levenservaring die hen zou kunnen helpen bij sollicitaties. Ze zijn eerder volwassen
en hebben meer meegemaakt dan hun leeftijdsgenoten, waardoor ze aantrekkelijker
kunnen zijn voor een bedrijf wanneer ze solliciteren voor een zelfde functie. Ze zijn
zelfstandiger en tonen meer verantwoordelijkheid dan hun leeftijdsgenoten. Zeker voor de
respondenten die een zorg gerichte of maatschappelijke opleiding volgen, is het positief
dat ze zelf ook iets hebben meegemaakt. Ze kunnen zich gemakkelijker plaatsen in de
cliënt/patiënt.
‘Ik dacht van ja, ondanks alles wat er gebeurd is, heb ik gewoon wel veel meer levenservaring dan
andere mensen. Dus wat dat betreft ben ik daar wel gigantisch veel stappen voor op anderen, wat
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mij ook gewoon helpt eigenlijk, nu ook met m’n baan en met solliciteren, dat mensen gewoon
doorhebben dat je veel meer weet en veel meer begrijpt’ Antonella, 23
‘Dus ik zie het wel rooskleurig in, vooral voor mezelf. Want ik heb zoiets van, mantelzorger zijn,
dat maakt je ook sterker in heel veel zaken, in heel veel competenties. En daar wil ik me ook heel
erg graag sterk in maken in de toekomst.’ Adriana, 23

Dit inzicht in de situatie kwam wel pas op latere leeftijd. Na heel wat hordes te hebben
genomen, zien de meeste respondenten nu de kracht van hun situatie in.
'Ik wist niet eens dat mijn moeder toen een depressie had. Dat was voor mij, waarom doet ze zo
raar tegen mij? Ze is boos op mij. Omdat ik dat niet wil doen of omdat ik aan het puberen ben? Dus
het is gewoon heel ingewikkeld. En ik hoorde ook pas veel later dat mijn moeder toen, toentertijd,
een depressie had. En pas toen vielen puzzelstukjes op de plaats’. Adriana, 23

4.6 Belemmeringen
Naast hulpbronnen werden er ook belemmeringen geïdentificeerd die de respondent
beperken om op een succesvolle manier met de stressor om te gaan. De belemmeringen
zijn net als de hulpbronnen opgesplitst in interne en externe belemmeringen. Deze
belemmeringen beperken de respondent om op een succesvolle manier met de stressor om
te gaan. De belemmeringen die in dit hoofdstuk worden behandeld, zijn die waar 3 of
meer respondenten over spraken. Dit zijn; gedrag ouders, niet begrepen worden/onbegrip,
karakter, psychisch welzijn, houding en wegcijferen/verantwoordelijkheidsgevoel (tabel
9).

Tabel 9. Belemmeringen

Thema

Code

Belemmering extern (GRDE)

Onderwijsinstelling

8

Gedrag gezonde ouders

5

Botsen ouders

2

Niet begrepen worden/onbegrip

4

Bureaucratie

2

Cultuurverschil

2

Verandering zorgsysteem NL

2

Ondersteuning ziekenhuis

1

Karakter

8

Psychisch welzijn

9

Houding (puber)

3

Wegcijferen/verantwoordelijkheidsgevoel

3

Belemmering intern (GRDI)

Aantal respondenten

4.3.1 Externe belemmeringen
1) Onderwijsinstelling
Het merendeel van de respondenten benoemde dat er binnen de onderwijsinstellingen
geen goed beleid is, betreffende de ondersteuning voor studenten met een chronisch ziek
familielid. Er is sprake van veel onbegrip. Een jaarvertegenwoordiger van een universiteit
zei bijvoorbeeld tegen een student dat ze blij moest zijn dat haar moeder geen kanker
had. Terwijl haar moeder een aandoening heeft, waardoor ze nu in een verzorgingstehuis
woont en wat haar persoonlijkheid heeft veranderd. Uit de reactie van de respondent
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blijkt dat zij al verder is met de verwerking en dat een dergelijke opmerking weer een
bevestiging is dat ze in een lastige situatie zit.
‘Kijk ik heb zelf met die opmerking niet zoveel moeite, dan denk ik ja, jij bent gewoon een raar
mens dat je dat niet begrijpt, maar het is wel gewoon, het gaf denk ik ook wel inzicht dat je
denkt, zelfs volwassen mensen gaan niet echt begrijpen wat er allemaal gebeurt’ Antonella, 23’

Verder waren er weinig onderwijsinstellingen op de hoogte van de situatie thuis.
Respondenten vonden het niet nodig om te vertellen of hebben er gewoon niet over
nagedacht om het te vertellen. Ze waren moe van het vertellen in het verleden en van het
gebrek aan steun wat ze er voor terug kregen.
‘Mijn SLB-er die weet het wel, want ik heb haar uitgelegd waarom ik hier stage kwam lopen want
dat moest dan. En dat vond ze, ze was helemaal in shock. Maar het is niet van, ik moet vertellen
dat mijn moeder doof is want dan kunnen ze er rekening mee houden. Ik moest dat meer vertellen
toen ik op de middelbare zat, want dan ging ik mezelf ziekmelden en dat mocht niet.’ Agnes, 22
‘Nee, daar heb ik het nooit over gehad, ik was gewoon irritant en heel erg puber achtig denk ik.
Maar op school hebben we het er nooit over gehad. Ik zou dat ook niet willen, om ‘speciaal’ te zijn
en ik had ook niet echt een goede band met docenten om het er dan wel over te hebben.’
Alexandra, 21
‘Ik denk dat je dan wel echt behoefte hebt aan iemand die het complete plaatje weet want wat ik
zelf heel erg merk, is dat je op een gegeven moment ga je niet meer het verhaal vertellen. Ik heb
bijvoorbeeld hier ook, er zijn meerdere coassistenten waar ik heel goed mee kan en die weten niks
van thuis. En je hebt geen zin om dat allemaal te vertellen.’ Anna, 23

Twee respondenten hebben wel ondersteuning van hun onderwijsinstelling gekregen. Deze
respondenten kenden de docenten of het ondersteunend personeel van de
onderwijsinstelling persoonlijk. De ondersteuning bestond uit meer flexibiliteit met
deadlines en herkenning/erkenning van de situatie. De ervaring met deze ondersteuning
was erg positief ervaren.
‘Positief. Maar dat was natuurlijk ook omdat ik een supergoeie band heb met de studie adviseur.
Want ik bedoel, daar werkte ik toen al twee jaar voor, denk ik dus die heeft dan allemaal
meegekregen. En die denkt dan gelijk mee wat je kan doen met je studie en zo.’ Aline, 23
‘Ik heb daar niet heel veel op aan te merken want ik heb er niet zoveel gebruik van gemaakt. Het
is wel zo dat als ik een mailtje stuur aan de docent, wegens omstandigheden dit en dat, dan
begrijpen ze dat altijd. Het is nooit zo dat ze zeggen je regelt het maar, ze zeggen prima. En dan
kreeg ik uitstel of zo, of iets.’ Alexander, 22

Verschillende studenten gaven aan dat het volgens hen goed zou zijn als je vanaf het begin
van de ziekte iemand hebt die op de hoogte is van de thuissituatie. Zodat er direct kan
worden ingegrepen als er problemen zijn op praktisch vlak en zodat een deel van de
psychische problemen kunnen worden voorkomen door de emotionele ondersteuning. En
doordat ze het gevoel hebben dat er iemand is op wie ze kunnen terugvallen. Deze rol zou
kunnen worden vervuld door de vertrouwenspersoon of een studieadviseur of
studieloopbaanbegeleider.
‘Ik denk dat het misschien goed is om iemand überhaupt te vervolgen. Dat je niet een keuze laat
bij iemand, want op momenten dat het goed gaat dan weet je, nou, dat gaat allemaal wel. En op
een gegeven moment als het echt fout gaat of zo, dan ben je al te laat.’ Anna, 23
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‘Weet ik niet. Nee. Achteraf denk ik van, ja, heeft school misschien echt niet doorgehad dat er bij
me thuis heel veel dingen speelde? Maar ik denk ja, ik heb er zelf ook nooit over gepraat. Dus
misschien is het pot verwijt de ketel. Ja, ik weet het niet.
Interviewer: En op wat voor manier hadden ze kunnen helpen?
‘Op persoonlijk vlak, dat ik niet zo afgesloten of afgevlakt was geweest in die tijd. Dat ik toch wel
de mogelijkheid had om daarover te praten. Ja, dat.’ Aline, 23

2) Gedrag gezonde ouders
Het gedrag van ouders kwam een aantal keer naar voren als een belemmering voor het
eigen leven. Vooral vaders bleken vaker een egoïstische houding aan te nemen, door
bijvoorbeeld vast te houden aan hun traditionele rolverdeling. Wanneer de vrouw des
huizes ziek werd, werden de oudste dochters geacht het huishouden over te nemen.
Daarnaast hadden ze het zelf ook erg zwaar met het verwerken van de ziekte van hun
partner, zieke kind, vader of moeder, waardoor aandacht voor hun gezonde kind op de
tweede plaats kwam. De respondenten wilden vooral niet hun ouders tot last zijn, omdat
hun ouders het al zwaar genoeg hebben.
Daarom wilden ze hen ondersteunen waar mogelijk en hier werd dankbaar gebruik van
gemaakt door verschillende ouders. Ook zijn er een aantal ouders gaan scheiden na de
ziekte van hun partner, dit maakte het verwerken en de sfeer thuis er niet altijd beter op
voor de respondent.
‘Sinds mama ziek was geworden toen had ik heel veel gedaan want ik was de oudste dochter, ik had
natuurlijk een zusje onder mij maar die was nog weer drie jaar jonger. Dus ik was ongeveer
vijftien of zo en mijn zusje was twaalf ongeveer, twaalf, dertien. Mama die had ons heel veel
geleerd, dus dat was heel handig, maar dat eigenlijk wel een beetje op mij af, vond ik. Vooral
omdat mijn zusje daar totaal geen behoefte aan had en daar niet het nut van in zag. Mijn vader
kan inderdaad echt voor geen meter koken en die kon ook de was niet doen en zo, dus dat deed ik
eigenlijk vrijwel.’ Anna, 23
‘Ja, wat ik net ook al zei, mijn vader is heel traditioneel, dus die kan geen ei bakken. Dus toen zei
ik, nou pap, zullen we samen boodschappen doen, want ik kan ook koken. Maar ja, dan is mijn
vader wel weer gewoon heel simpel, als jij het kan, dan doe ik het niet en dan gaat hij ook weer
zitten. En dat was dan ook wel een moeilijke periode voor mijn vader, omdat in die eerste drie
maanden wisten we niet wat er met mijn moeder aan de hand was, ze was verlamd. Dus ja, het
was gewoon heel, heel heftig.’ Alexandra, 21
‘En een paar weken geleden ook, was mijn vader best wel down of zo. En dan is er gewoon niks
goed en overal loopt hij op te mopperen en dan heb je gewoon een hele nare sfeer in huis. En dan
is het gewoon niet leuk, dan denk je van, o, was ik maar hier [studentenstad] gebleven.’ Aline, 23

Er wordt thuis niet altijd over de situatie gesproken, dit wordt ook als belemmerend
ervaren. Een open houding en het bespreekbaar maken van lastige situatie zou juist erg
helpend kunnen zijn. Bij verscheidene respondenten is dit niet het geval.
‘Jawel, alleen zulke serieuze gesprekken gebeuren gewoon niet bij mij thuis, ik weet het niet, dat
is- Er wordt heus wel gepraat of zo hoor met elkaar, maar we gaan niet bij elkaar om de tafel
zitten als er iets gebeurd is.’ Alexandra, 21
‘En dan, niemand wil erover praten. Maar er staat altijd wel een- Weet je, dat is ook een manier
van rouwverwerking. Maar voor mij voelt het niet als een natuurlijke manier, weet je wel. Ik moet
gewoon met iemand erover kunnen praten. Maar dat wordt helemaal niet besproken, het wordt
allemaal in iemand gehouden, weet je wel.’ Andries, 20
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3) Niet begrepen worden/onbegrip
Een andere externe belemmering was niet begrepen worden of onbegrip voor de situatie.
Dit was vooral het geval op school bij leeftijdsgenoten. De respondenten waren vanwege
hun situatie thuis veel sneller opgegroeid en vertoonden veel volwassener gedrag dan hun
leeftijdsgenoten. Er was onbegrip dat de respondenten andere taken hadden en niet altijd
mee konden stappen of shoppen. Sommige respondenten vertelden ook niet aan
klasgenoten wat er zich thuis afspeelde, omdat ze al een grote kloof voelden. Andersom
vonden respondenten leeftijdsgenoten te kinderachtig en spraken ze liever af met oudere
jongens of meiden. Daarnaast hadden de respondenten ook minder begrip voor de
‘problemen’ van leeftijdsgenoten omdat dit niet veel voorstelde volgens de respondenten
als je het in perspectief plaatste. Door dit wederzijdse onbegrip was het voor de
respondenten soms lastig om vrienden te maken. Niet onmogelijk, want alle respondenten
gaven aan verschillende vrienden/vriendinnen te hebben, maar wel lastiger om elkaar te
begrijpen en open te zijn omdat je niet op dezelfde lijn zit.
‘Ik weet dat ik heel anders dacht dan mijn andere vriendinnen. Wel met vriendjes, ik zat helemaal
niet met vriendjes. Ik dacht echt, o, kom op, je weet helemaal niet hoe mannen zijn. En hun
vonden iedereen superleuk en zo, dus dat stukje. Of dat ze iedere keer ruzie gingen maken met
hun moeder om de kleinste dingen, dan denk ik, o, je moest eens weten waar ik mee zit. Zulke
dingen, ik weet het niet.’ Agnes, 22
‘Maar het is meer dat je gewoon weer een totale, je distantieert je een soort van weer volledig
van je omgeving. En dat was voor mij wel heel lastig, omdat ik al een heel erg geïsoleerd persoon
ben, werd ik dat een soort van automatisch weer, omdat ik niemand had die me begreep. Dus
eigenlijk het vertrouwen dat je in een keer ontwikkelt met je vrienden, dat werd een soort van in
een keer weggeslagen, omdat ze je niet begrijpen. En daar kun je op dat moment gewoon heel
weinig mee, omdat ik wist natuurlijk ook dat mensen met andere dingen bezig waren, dan waar ik
mee bezig ben en dat ze waarschijnlijk situaties niet begrepen.’ Antonella, 23
‘Het zet je echt, dit soort dingen zetten je wel echt met beide benen op de grond. Andere mensen
zoals met vriendinnen dan heb je het wel eens over dingen, dan hebben mensen o mijn moeder
zeurt of mijn vader zeurt en dan denk je echt ja boeiend, of dat ze gezeur hebben met broertjes
en zusjes, oké dat hebben wij nooit meer. Ja, ik weet niet, voor ons is het dan, sommige dingen
zijn gewoon heel anders, je kijkt er heel anders tegen aan.’ Anna, 23

4.3.2 Interne belemmeringen
1) Karakter
Veel respondenten gaven aan dat ze van nature een ‘binnenvetter’ (Alice, 21), een
‘binnenvreter’ (Alexandra, 21), een ‘gesloten boek’ (Adriana, 23), ‘niet makkelijk contact
maken’ (Aline, 23), ‘een beetje introvert’ (Andries, 20) of een ‘geïsoleerd persoon’
(Antonella, 23) zijn. Hieruit blijkt dat ze niet graag praten over zichzelf. Dit is een
belemmering om over te gaan tot een adaptieve coping strategie zoals sociale steun
zoeken of er over praten. Ze moeten dus überhaupt een drempel over om sociale
activiteiten te doen. Daarnaast wordt hulp vragen als een extra drempel beschouwd.
‘Ik moet zeggen, ik ben best wel ook lastig als persoon, want ik ben een hele lastige in de zin van,
ik ben een gesloten boek. Ik praat niet graag over mijn gevoelens of over thuissituaties, vooral op
dat moment. Nu heb ik dat wel wat meer geleerd, maar nee. Toen was dat totaal niet aan de
orde.’ Adriana, 23

Naast het introverte karakter, gaf ook een groot deel van hen aan perfectionistisch te zijn,
moeite te hebben met de controle los te laten en onzeker in het maken van keuzes. Dit
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werd ook meermaals als belemmering ervaren in het omgaan met de grote onzekerheid
over het hebben van een ziek familielid.
‘Ik denk ook omdat mijn persoonlijkheid is, ik ben heel perfectionistisch en ik houd heel erg van de
controle houden. En dat is heel moeilijk op het moment dat dat echt wegvalt. En dat je er niets
meer over te zeggen hebt en dat je echt tegen de muur aan staat van oké, nou we zien wel wat er
komen gaat.’ Anna, 23

Andries geeft aan dat hij van nature een beetje introvert is maar dat zijn gedrag ook is
veranderd door zijn gehandicapte zus. Voor haar moest hij beter opletten op de wereld,
wat er gebeurde, of hij haar moest beschermen en heeft hij ervaren hoe het is om minder
aandacht te krijgen. Hierdoor gaat hij sneller een praatje maken met mensen die er uit
zien alsof ze aandacht nodig hebben.
‘Het is meer, zij heeft mijn gedrag beïnvloed tot hoe ik ben en een stuk van mijn karakter bepaald.
[…] Maar ik denk wel dat mijn zus mij een stuk extraverter heeft gemaakt. En ook misschien wat
sensitiever qua opnemen van de wereld om me heen, dat je meer om je heen kijkt van, o, die
heeft echt een kutdag. En dat ik ook meer moet begrijpen van, dat je soms weleens even naast
iemand moet zitten en moet vragen hoe het gaat. Weet je wel. Want dat is iets wat ik vroeger dan
niet kreeg, ook door haar. Weet je, die aandacht. En nu weet ik- Ik weet precies hoe het voelt en
dan ben ik juist zo naar mensen van, hé, gaat het?’ Andries, 20

2) Psychisch welzijn
Wanneer rechtstreeks werd gevraagd naar gezondheid, waarin verschillende respondenten
psychisch welzijn in meenamen, gaf iedereen aan gezond te zijn. Naarmate het interview
vorderde, bleek dat verscheidene respondenten veel moeite hadden om, zoals Adriana (23)
zo mooi verwoorde; ‘alle ballen in de lucht te houden’. Er werd geleefd op de
‘automatische piloot’ (Anna, 23), waarbij weinig tijd was voor persoonlijke ontwikkeling
en vrije tijd. Hierdoor hadden vrijwel alle respondenten gevoelens van vermoeidheid. Ze
gaven aan niet uitgerust te zijn, vermoeid wakker te worden en geen zin in sociale
activiteiten te hebben. Als ze een keer vrij hadden, wilden ze gewoon graag uitrusten. En
wanneer werd gevraagd naar de droom van de respondent, werd veelal gezegd, gewoon
rust in mijn hoofd, dat alles rustig zijn gang gaat met vrienden en familie. Of bijvoorbeeld
zoals Alice hieronder schetst.
‘Wat is mijn droom? Nou, het eerste wat in me opkomt is gewoon- Ik zou heel graag een keer naar
Curaçao willen of naar Bonaire. Gewoon echt puur om uit te rusten. Daarvoor ben ik nu ook wel
aan het sparen. Dus dat is wel mijn meest haalbare, bereikbare droom in nu en een jaar.’ Alice, 21

Naast het vermoeide gevoel zijn er vijf respondenten die aangaven ook last te hebben
gehad van andere psychische klachten. Namelijk; paniekaanvallen, hartkloppingen,
chronische onverklaarbare, eenzaamheid, angst voor de terugkeer van psychose of angst
om hun vader ongelukkig te maken.
3) Houding
Het puber gedrag wat een paar respondenten vertoonden toen ze jonger waren, vonden ze
zelf een belemmering om destijds op een gezonde manier om te gaan met de stressor. Als
ze daar op terugkijken dan schamen ze zich er voor. Dit heeft er destijds voor gezorgd dat
een aantal respondenten tegen alles in gingen op school en buitenshuis. Ze hadden veel
ruzie met leraren en/of studiegenoten. Hierdoor hebben verschillende respondenten
lagere niveaus op school gekregen.
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‘Het boeide me allemaal niet zo. Ik was echt een verrotte puber en ik ging van atheneum ging ik
terug naar mavo en toen moest ik naar het mbo.’ Alexandra, 21

Daarnaast wilden deze respondenten geen extra taken tijdens de pubertijd, ze voelden
geen verantwoordelijkheid en hadden hier ruzie om met hun ouders. Achteraf schamen ze
zich hier ook voor.
‘Ik was een vreselijke puber, de ergste in zijn soort. Maar zestien inderdaad, want je gaat vooral
op school- Vrienden hè, natuurlijk. Je bent natuurlijk in je pubertijd heel erg bezig met het
opleggen van sociale contacten en daarin jouw bevestiging te krijgen, jouw identiteit. En ik merkte
natuurlijk op, dat was mijn eerste confrontatie, dat eigenlijk bijna niemand om mij heen dezelfde
taken als wat ik had. Dus laat ik zeggen dat ik bijvoorbeeld elke dag de keuken op moest ruimen,
dat zag ik dan vooraf als misschien zelfsprekend, terwijl dat toen in mijn vriendenkring niet geval
was. En ik zoiets van, maar hé, wacht even. Wat is dit dan? Dat wil ik ook niet.’ Adriana, 23

4) Wegcijferen/verantwoordelijkheidsgevoel
Het verantwoordelijkheidsgevoel waar Adriana in de voorgaande quote nog een gebrek aan
had tijdens de pubertijd, wordt overgecompenseerd na haar pubertijd door haar en alle
andere
respondenten.
Alle
respondenten
vertelden
over
een
groot
verantwoordelijkheidsgevoel of iets wat Alexander (22) ‘zichzelf wegcijferen in het belang
van het gezin’ noemde.
Antonella is thuis blijven wonen vanwege het verantwoordelijkheidsgevoel en ‘omdat mijn
hart thuis ligt, dan wil ik daar ook zijn’. Ook al was ze graag op kamers gegaan om haar
eigen leven op te bouwen. Alexandra (21) en Anna (24) waren thuis degene met het
grootste verantwoordelijkheidsgevoel, als zij niets deden, gebeurde er niets. Daarnaast
bekommeren de respondenten zich erg om hun ouders zoals blijkt uit de volgende quotes.
‘Als mijn stoere vader dan emotioneel wordt… Dat maakt dan de situatie nog erger, denk je van ja.
En voor mijzelf voel ik me dan nog verantwoordelijker dat ik gewoon, kijk ik praat er dan niet
over, maar ik doe gewoon graag dingen voor je dan, zodat je ontlast wordt, maar dan hoeft er
verder niet over gepraat te worden.’ Alexandra, 21
‘Omdat ik dacht dat ik daarmee mijn moeder wel kon ondersteunen, dat zeg maar- Dat ik een soort
van steunpilaar kon zijn voor haar, dat zij weer steunpilaar kon zijn voor mijn vader. En
tegelijkertijd, ik probeerde gewoon vooral te steunen. Ik dacht, mijn eigen gevoelens doen er hier
minder toe, het gaat vooral om mijn vader hier en dan om mijn moeder. En wat ik er zelf van denk
en hoe ik het zelf ervaar, dat is daar aan ondergeschikt.’ Alexander, 22

Verschillende respondenten benoemden dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de
opvoeding van hun broertjes en/of zusjes. De respondenten gaven aan dat ze
broertjes/zusjes willen beschermen, door hen geen taken te geven binnen het huishouden.
‘En ik wil mijn zusjes- die doen ook wel wat, maar ik wil hun niet zoveel laten doen, omdat ik
zoiets heb van, jullie zijn nog jong.’ Adriana, 23

Daarnaast benoemde Agnes dat ze zich verantwoordelijk voelt voor het gedrag van haar
broertje en zusje. Als haar broertje en zusje scheldwoorden zeggen die hun dove moeder
niet hoort, moet zij de volwassen rol aannemen en haar broertje en zusje opvoeden,
anders schaamt ze zich.
‘Maar nu let ik wel gewoon op oké, ik moet wel rekening houden met mijn moeder. Ook thuis
bijvoorbeeld, wanneer we eens ruzie hebben met mijn broertjes en zusjes. Wij zeggen van alles
thuis, maar als mijn moeder dat zou horen…’ Agnes, 22
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5. Discussie
Het doel van dit onderzoek was een inzicht krijgen in de coping strategieën van
adolescente jonge mantelzorgers en welke hulpbronnen ze hierbij nodig hebben. Dit doel
is bereikt door het houden van interviews met AJMZ. Dit hoofdstuk start met een
terugkoppeling naar het salutogenese model van Antonovsky (1979) uit het theoretisch
raamwerk. Vervolgens worden in het licht van de onderzoeksvragen de meest opvallende
bevindingen van dit onderzoek weergegeven. Daarna worden de sterke punten en de
beperkingen van het onderzoek besproken. Als laatste volgen de aanbevelingen.
5.1 Salutogenese
Dit onderzoek is gebaseerd op het salutogenese model van Antonovsky (1979). In deze
huidige studie zijn de verschillende concepten van salutogenese gebruikt om inzicht te
krijgen in welke aspecten mogelijk nodig zijn voor een succesvolle coping strategie. Er is
een inzicht verkregen in de thema’s ‘coping’, ‘perceptie van gezondheid’, ‘stressor’,
‘hulpbron’ en ‘belemmering’ is toegevoegd als thema. De deelvragen zijn gebaseerd op
deze thema’s en zullen in paragraaf 5.2 worden toegelicht. Vanwege het explorerende
aard van deze studie is het niet mogelijk om relaties aan te brengen tussen de
verschillende concepten, zoals deze in het salutogenese model zijn aangegeven.
5.2 Bevindingen
In deze paragraaf worden de resultaten besproken die het meest relevant zijn in het licht
van de onderzoeksvragen. Onderwerpen die uit de interviews het meest naar voren
kwamen in het licht van de onderzoeksvragen waren de contradictie met betrekking tot de
perceptie van gezondheid, de stressoren, de vermijdende coping strategie (maladaptieve)
als uitgangspunt en als laatste de behoefte om te praten.
5.2.1 Perceptie gezondheid
De eerste deelvraag luidde: Wat is de perceptie van adolescente jonge mantelzorgers van
gezondheid?
De respondenten definieerden gezondheid op verschillende manieren. Zowel fysieke
gezondheid als psychische gezondheid werd benoemd.
Als er rechtstreeks naar werd gevraagd, na het definiëren van gezondheid, vertelden alle
respondenten dat ze gezond zijn. Verderop in het interview kwam naar voren dat
verschillende respondenten zich psychisch niet helemaal gezond voelden. Deze
respondenten hadden last van vermoeidheidsklachten, paniek aanvallen, of niet het gevoel
te hebben dat ze de regie over hun dagelijks leven hebben. Vooral het leven op de
‘automatische piloot’ vanwege mantelzorgtaken in combinatie met de studie, kwam naar
voren in verscheidene interviews. Wanneer dit resultaat terug wordt gekoppeld naar de
definitie van gezondheid van Huber en collega’s (2011), hebben deze respondenten een
verminderde gezondheid.
Het lijkt alsof er een verschil in gezondheid is binnen de groep respondenten. Dit komt
overeen met de studies die in de introductie van dit onderzoek genoemd zijn (Thomas et
al., 2003; Aldridge & Becker, 1993; Sieh, Visser-Meiley & Meijer, 2011).
5.2.2 Stressoren
De tweede deelvraag luidde: Wat ervaren adolescente jonge mantelzorgers als stressors in
het dagelijks leven?
In de introductie van dit onderzoek zijn ‘het hebben van een ziek familielid’ en de
‘mantelzorgtaken’ beschreven als stressoren die een negatieve impact op het individu
kunnen hebben als er geen succesvolle coping plaatsvindt. Uit de interviews bleek dat
AJMZ tegelijkertijd meerdere stressoren ervaren. Ze noemden verhuizen, gepest worden
en zelfmoord van een naaste als levensgebeurtenissen die ook veel stress met zich mee
brachten.
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Naast deze stressoren krijgen AJMZ volgens verschillende studies, ook te maken met de
‘reguliere studenten stressoren’, waar de meeste studenten op een gegeven moment mee
te maken krijgen tijdens hun studieperiode. Namelijk, moe door het studeren, een gevoel
van incompetentie als student en een afstandelijke houding ten opzichte van de studie (de
Boer, 2017). Tevens wordt de transitie van adolescentie naar volwassenheid, het vormen
van een eigen identiteit, nieuwe vrienden maken, onafhankelijkheid en financiën ook
gezien als stressvol onder veel studenten (Brougham, Zail, Mendoza & Miller 2009). Deze
‘reguliere studenten stressoren’ kwamen in dit huidige onderzoek niet zo zeer naar voren.
Het lijkt de opeenstapeling van gebeurtenissen, de zorgen voor en om het zieke familielid
en daarbij de ‘reguliere studenten stressoren’ die in het dagelijks leven van AJMZ een rol
spelen. Hierdoor is niet met zekerheid te zeggen dat de coping strategie die werd
toegepast door de respondenten, een reactie was op de stressoren ‘mantelzorgtaken’ of
‘het hebben van een ziek familielid’ of op een andere stressor.
Er werd echter tijdens het levenslijn interview de focus gelegd op de mantelzorgsituatie
en doorgevraagd op de coping strategieën die de respondenten hier toepasten. Dit
vergroot de waarschijnlijkheid dat coping strategieën werden toegepast met betrekking tot
de mantelzorgsituatie.
5.2.3 Coping strategieën
De derde deelvraag was: Welke coping strategieën gebruiken studerende mantelzorgers
om succesvol met stressors om te gaan?
De coping strategieën van de respondenten zijn opgedeeld in ‘maladaptieve’ en
‘adaptieve’ strategieën. AJMZ die in de maladaptieve groep vallen, hebben als primaire
reactie om de stressor uit de weg te gaan en zetten strategieën in om de negatieve
emoties te beïnvloeden. AJMZ die in de adaptieve groep zijn geplaatst, hebben als
primaire reactie om de stressor aan te pakken en zetten strategieën in om het probleem
op te lossen. De verdeling is gebaseerd op de strategieën die per respondent het meest
werden genoemd. De verdeling is echter niet zwart-wit, verschillende respondenten
vertelden over strategieën die in zowel de maladaptieve als de adaptieve groep pasten.
Afleiding zoeken was de meest gebruikte coping strategie, zowel in de maladaptieve als in
de adaptieve groep. Er werd wel op een andere manier een invulling aan gegeven. Bij de
adaptieve groep werd vooral afleiding gezocht als ze bleek dat hun actieve aanpak niet
werkte of ze niet over de hulpbronnen beschikten. Terwijl de maladaptieve groep direct
afleiding ging zoeken en de zorgsituatie zo veel mogelijk uit de weg ging. Daarnaast bleek
het merendeel van de respondenten van nature een binnenvetter te zijn of een introvert
te karakter hebben. Hierbij gaven de respondenten aan dat dit hun ‘nature’ is en het dus
genetisch is vastgelegd volgens hen. Het is opvallend dat bijna alle respondenten dit
aangeven. Het kan zijn dat het is gerelateerd aan de samenstelling van de groep
respondenten en het een selectiebias is.
Een andere verklaring van het vermijden als uitgangspunt en het introverte karakter kan
‘nurture’ zijn. Doordat dit gedrag al jong is aangeleerd, voelt het natuurlijk, maar gaat het
eigenlijk om een aangeleerde coping strategie om zichzelf en/of de gezinssituatie te
beschermen. Introvert gedrag valt minder op, dat betekent dat mensen minder vragen
stellen en AJMZ niet over emoties hoeven te praten. Uit een onderzoek naar
kankerpatiënten en hun coping strategieën bleek dat introverte mensen emotioneel minder
stabiel zijn dan extroverte mensen. Dit komt doordat de extroverte groep vaker om hulp
vraagt (Kushuwa, 2014).
Naarmate de respondenten ouder werden, gingen ze andere strategieën toepassen. Hier
werden ze toe aangezet doordat sommige AJMZ last hadden van extreme vermoeidheid,
paniekaanvallen, hartkloppingen en moeite met aansluiting bij leeftijdsgenoten. Sommige
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AJMZ hebben andere, meer actieve strategieën geleerd door met een professionele
hulpverlener te praten, anderen hebben dit zichzelf aangeleerd door ‘trial and error’ of
hebben meer inzicht gekregen in hun gedrag doordat ze een partner kregen. Een paar
hebben dit niet geleerd en passen nog steeds vooral een vermijdende, passieve strategie
toe.
Het toepassen van maladaptieve strategieën komt overeen met studenten zonder
mantelzorgtaken. Bijvoorbeeld binnen het onderzoek van Dubbert en collega’s (1994) over
stress en coping bij geneeskunde studenten. Hier blijkt dat het grootste deel van de
studenten een ‘disengagement’ strategie toepast zoals; hoopvolle gedachtes, probleem
vermijden en zelfkritiek.
5.2.4 Hulpbronnen
De laatste deelvraag was: Welke hulpbronnen hebben studerende mantelzorgers nodig om
succesvol met stressors om te gaan?
Naast de hulpbronnen zijn er belemmeringen gecodeerd in de resultaten. De
belemmeringen en hulpbronnen zijn nauw met elkaar verbonden. Zodra er een tekort aan
een hulpbron is, wordt het als een belemmerende factor ervaren.
De wens om te praten, steun te krijgen vanuit school, familie, een partner of vrienden is
groot bij AJMZ. De voordelen van praten zijn; het deelgenoot maken, het gevoel te hebben
er niet alleen voor te staan en de bevestiging te krijgen dat ze het goed doen. AJMZ
krijgen steun uit hun eigen sociale netwerk. Toch benoemden verscheidene respondenten
dat ze eenzaam zijn en niet begrepen worden. Dit onbegrip kwam voornamelijk vanuit
leeftijdsgenoten, school maar ook vanuit andere familieleden. De vraag ‘hoe gaat het met
je (zieke familielid)’ werd vooral aan het begin van een ziekte veel gesteld. Maar de vraag
‘hoe gaat het met jou’ bleef vaak uit. Dit komt ook naar voren in andere studies, waar
AJMZ zich geïsoleerd voelen en een gebrek aan formele en informele steun is (Pakenham,
Chiu, Bursnall & Cannon, 2007). Omdat respondenten aangeven dat praten over de situatie
hen erg heeft geholpen wordt dit gezien als een belangrijk resultaat.
In verschillende studies (Hampel & Peterman, 2018; Mahmoud et al., 2012; Dubbert,
Grothues & Pinto, 1994) wordt bevestigd, dat praten of sociale steun zoeken een
beschermende coping strategie is voor het voorkomen van psychologische klachten. Het is
belangrijk dat alle AJMZ hier de kans voor krijgen en niet alleen de AJMZ die het geluk
hebben dat ze een sterk sociaal netwerk hebben.
Ook wordt het belang van het betrekken van de onderwijsinstelling genoemd. De
respondenten hebben de ondersteuning en het begrip vanuit de onderwijsinstelling als
minimaal ervaren. Het enige waar ze in bepaalde gevallen mee konden worden geholpen is
financiële steun als ze uitlopen. Echter uit de interviews komt naar voren dat ze
voornamelijk behoefte hebben aan begrip, herkenning en erkenning. Iemand die vanaf het
begin van de studieperiode een aanspreekpunt is en die het proces in de gaten houdt. Deze
persoon zou een vertrouwenspersoon kunnen zijn, een studieloopbaanbegeleider (SLB-er)
of studieadviseur. Belangrijk hierbij is, dat de student bekend is en gevolgd wordt
waardoor hij niet door de gehele onderwijsinstelling zijn verhaal moet vertellen om hulp
te krijgen, maar dat er iemand ingrijpt op het moment dat het niet goed dreigt te gaan op
wat voor manier dan ook. Uit onderzoek naar de ondersteuning aan AJMZ van SLB-ers komt
ook naar voren dat studenten vaak om hulp vragen als ze al in de problemen zijn. Daarom
zou het goed zijn om AJMZ iedere periode te blijven volgen en de verantwoordelijkheid
voor het maken van afspraken bij de SLB-er te leggen (van der Linden, 2017).
Daarnaast zou er de mogelijkheid moeten zijn voor een extra herkansingsmoment voor
toetsen of meer flexibiliteit om bijvoorbeeld een werkgroep in te halen. Dit komt ook naar
voren in het onderzoek van Stolk (2017). Zij benadrukt het belang van een centraal
aanspreekpunt binnen de onderwijsinstelling, een duidelijke rolverdeling binnen het
ondersteunend personeel en een betere signalering.

35

Studerende mantelzorgers © Vilans www.vilans.nl

5.3 Sterke punten en beperkingen
5.4.1 Sterke punten
De gehanteerde methodologie heeft in het huidige onderzoek bijgedragen aan
verschillende punten. Ten eerste werd er met behulp van de praatplaat in korte tijd
gewerkt aan een vertrouwensband tussen de onderzoeker en de respondent. Hierdoor
waren zowel de onderzoeker als de respondent tijdens het gedeelte van de levenslijn meer
op hun gemak en was er de mogelijkheid om dieper op de persoonlijke verhalen in te gaan.
Daarnaast waren de associatiekaartjes een goede toevoeging voor de levenslijn. Vooral
voor de respondenten die zelf niet heel veel praatten, waren de associatiekaartjes een
mooie tool om het gesprek aan te gaan. Er kwamen hierdoor ook onderwerpen naar voren
zoals het gebruik van verdovende middelen als blowen, roken en alcohol, waarvan de
respondenten zelf aangaven dat ze deze onderwerpen zelf niet snel hadden aangesneden
als de kaartjes niet op tafel lagen.
Een andere positieve bijdrage aan het onderzoek is dat de respondenten verschillende
karakteristieken vertegenwoordigen. Er is bijvoorbeeld een grote verscheidenheid in
mantelzorgtaken, ziek familielid en etniciteit.
5.4.2 Beperkingen
Een beperking van de gekozen methode is dat er bij dit exploratieve onderzoek geen
relaties konden worden gelegd tussen de verschillende thema’s en het salutogenese model
niet kon worden ingevuld. Echter, de onderzoeksvraag kon ook worden beantwoord zonder
relaties te leggen.
De eerste deelvraag over de perceptie van gezondheid was niet gemakkelijk te
beantwoorden doordat respondenten geen eenduidig antwoord gaven gedurende het
interview en gezondheid niet objectief is gemeten met een gevalideerde vragenlijst.
Als laatste kan de werving van de respondenten mogelijk hebben geleid tot een
vertekening van de resultaten. Er was sprake van data saturatie, er is echter een kans dat
er nieuwe data was opgedoken wanneer er extra mannen, MBO studenten of jongere AJMZ
waren geïncludeerd.
5.4 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek kunnen verschillende aanbevelingen
worden gedaan voor een verandering in beleid van onderwijsinstellingen en voor
vervolgonderzoek om de situatie nog beter in kaart te kunnen brengen.
Aanbevelingen voor onderwijsinstellingen:
Als eerste wordt aanbevolen dat studenten vanaf het begin van hun opleiding onder de
aandacht binnen de onderwijsinstelling zijn en gedurende hun studieloopbaan worden
gevolgd. Er wordt aanbevolen dat er een reguliere check up met een vast persoon is. Dat
kan een studie adviseur/studieloopbaanbegeleider zijn. Voorwaarde voor deze person is
dat hij kennis heeft van de mogelijkheden van AJMZ en de vaardigheden heeft om
emotionele ondersteuning te bieden. Op deze manier kan er worden ingegrepen voordat er
problemen voordoen. Daarnaast is de kans groot dat de AJMZ zich al meer op hun gemak
voelen bij deze persoon en zullen eerder hun verhaal vertellen dan zoals het op dit
moment gaat, waarop AJMZ op verschillende plekken hun verhaal moeten vertellen
waardoor de drempel om hulp te zoeken erg hoog is. Terwijl uit verscheidene studies het
belang van praten, begrip en erkenning naar voren komt.
Daarnaast wordt aanbevolen om het zorgen voor een ziek familielid nog meer onder de
aandacht te brengen op de onderwijsinstellingen. Zowel voor docenten als AJMZ moet het
bewustzijn nog steeds omhoog. AJMZ moeten zich aangesproken voelen zodat ze gebruik
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kunnen maken van de ondersteuning. Niet op een betuttelende manier maar meer
duidelijkheid over mogelijke ondersteuning en cijfers, kennis van andere AJMZ. Het is
belangrijk dat hier duidelijk wordt gemaakt dat AJMZ niet alleen zijn, er zijn veel meer
studenten die hier gebruik van maken. Een goed voorbeeld is de Hogeschool van Rotterdam
waar een inloopspreekuur voor mantelzorgende studenten is ingericht.
Tevens wordt er aanbevolen dat het curriculum van zorg en maatschappij opleidingen
wordt aangepast en kennis over AJMZ wordt opgenomen. Hierdoor zijn toekomstige
docenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, artsen et cetera op de hoogte van
AJMZ en komt er meer aandacht voor, vanuit verschillende beroepsgroepen. Hierdoor kan
er een vroege signalering plaatsvinden en kunnen AJMZ beter worden ondersteund.
Als laatste wordt er aanbevolen dat ook niet zorg- of maatschappij gerelateerde
opleidingen zoals economische, landbouw of technische studies. Het lijkt nu alsof AJMZ
vaker een zorg/maatschappij gerichte opleiding kiezen, dit kan verklaard worden door hun
ervaringen en interesses. Maar het kan ook zijn dat er op andere opleidingen evenveel
AJMZ zitten, maar deze studenten zich nog minder snel herkennen of herkend worden
doordat er nog minder aandacht voor is dan op zorg/maatschappij opleidingen.
Aanbevelingen voor vervolg onderzoek:
In vervolgonderzoek kunnen de relaties van de verschillende thema’s in het salutogenese
model worden aangebracht. Hiermee kan worden aangetoond wat succesvolle en nietsuccesvolle coping strategieën voor AJMZ zijn. Op basis van die informatie zouden er
interventies kunnen plaatsvinden waardoor AJMZ al vroeg de succesvolle coping
strategieën worden aangeleerd.
De quote die in het kiezen van gezonde voeding boven ongezonde voeding wordt gebruikt
is; ‘Making the healthy choice the easy choice’ (Frieden, 2012)
AJMZ gaan niet allemaal zelf op zoek naar ondersteuning, het moet toegankelijk voor
iedereen zijn om de verschillen in psychisch welzijn te verkleinen.

6. Conclusie
In dit onderzoek stond de vraag: Wat zijn coping strategieën voor adolescente jonge
mantelzorgers om gezond te blijven en wat hebben ze hierbij nodig? centraal. Door middel
van de resultaten van de interviews en vergelijking met de literatuur, is er inzicht
verkregen in de coping strategieën van AJMZ en de hulpbronnen die ze hierbij nodig
hebben. AJMZ gebruiken een grote variëteit aan coping strategieën maar de strategie die
het vaakst naar voren komt is afleiding zoeken. AJMZ hebben een grotere behoefte aan
ondersteuning vanuit hun sociale netwerk, het liefst aangevuld met een professional die
een langere tijd betrokken is. De professional is belangrijk omdat deze niet betrokken is in
de familie en een objectieve houding kan aannemen waarin het belang van het
gezinsfunctioneren en de AJMZ centraal staat. AJMZ hebben de behoefte aan
ondersteuning en meer begrip vanuit de onderwijsinstelling. Uit de interviews blijkt dat
AJMZ in bepaalde gevallen de mogelijkheid hebben om financiële ondersteuning te krijgen
wanneer ze uitlopen met hun studie. Dit is echter niet wat ze nodig hebben, ze willen
absoluut niet uitlopen met hun studie en wel graag emotionele ondersteuning, erkenning,
herkenning en bevestiging dat ze het goed doen. Iemand die vanaf het begin van hun
studententijd betrokken is en op de hoogte van de situatie thuis, zodat diegene kan
ingrijpen als het nodig is en ze niet iedere keer hun verhaal opnieuw hoeven te vertellen.
Voor AJMZ is dit een belangrijke hulpbron om op een gezonde manier om te gaan met de
mantelzorg situatie in combinatie met hun studie.
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Bijlage I: Oproep
Oproep
Flyer

Sociale media
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Bijlage II: Ethische goedkeuring
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Bijlage III: Toestemmingsverklaring formulier

Ervaringen van studenten met een ziek familielid
“Toestemmingsverklaring”
Titel onderzoek: Ervaringen van studenten met een ziek familielid
Verantwoordelijke student-onderzoeker: Nynke de Jong
Begeleider onderzoeker Wageningen Universiteit: Annemarie Wagemakers
Begeleiders onderzoeker Vilans: Henk Herman Nap en Frans van Zoest
Geachte heer/mevrouw,
U bent uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek over en met studenten met een ziek
familielid. Voordat u toestemt om deel te nemen, is het belangrijk om deze toestemmingsverklaring
goed door te lezen en te begrijpen wat de procedure is. Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het
ons alstublieft weten.
1. DOEL VAN HET PROJECT
Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe studenten met een ziek familielid omgaan
met het hebben van een ziek familielid. Daarnaast willen we een inzicht verkrijgen in wat en wat
deze studenten nodig hebben aan ondersteuning om hier op een, voor hen, goede manier mee om te
gaan.
2. DOEL VAN DIT INTERVIEW
Het doel van dit interview is een inzicht krijgen in de ervaringen van de deelnemer omtrent het
hebben van een ziek familielid en hoe de deelnemer hier mee omgaat, of is gegaan.
3. PROCEDURE
Er zal worden gestart met een korte introductie, het toestemmingsverklaring formulier besproken,
mogelijkheid tot vragen over de procedure.
Gedurende dit interview zal als eerste gebruik worden gemaakt van een praatplaat, waardoor er
een uitgebreide kennismaking plaatsvindt. Daarna wordt u gevraagd om een levensloop tekening te
maken. Hierop kunt u aangeven wat voor u belangrijke momenten waren, waar u kracht uit heeft
gehaald, wat u heeft geholpen en van wie u steun kreeg.
Uiteindelijk zal worden afgesloten met een korte samenvatting van de besproken punten.
4. VRIJWILLIGE DEELNAME
Dit interview is op vrijwillige basis. Op elk moment kan u besluiten te stoppen met het interview
zonder dat u daar een reden of verklaring voor hoeft te geven.
5. RISICO’S
Een risico van dit onderzoek is dat er gevoelige herinneringen kunnen worden opgehaald waar u al
lang niet meer aan had gedacht.
6. VOORDELEN
Uw persoonlijke ervaringen en meningen zijn zeer waardevol voor ons. Deze informatie vormt de
basis voor betere ondersteuning voor uw studiegenoten, toekomstige generaties studenten en
misschien al voor u zelf.
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Daarnaast kan het goed zijn voor de persoonlijke ontwikkeling om inzichtelijk te krijgen wat voor
impact bepaalde gebeurtenissen op uw leven hebben gehad.
U krijgt van ons een VVV-bon van €10,- bij deelname aan het interview.
7. ANONIMITEIT EN PRIVACY
Informatie die u op enige manier kan verbinden met uw antwoorden wordt verwijderd van de
verzamelde resultaten van de onderzoeksactiviteiten en vervangen door een code. Dit wordt gedaan
om te garanderen dat het verwerken en presenteren van de data anoniem gebeurt. Vertrouwelijke
informatie zal worden opgeslagen met een wachtwoord, zodat alleen door geautoriseerd personeel
kan worden behandeld.
De uitkomst van dit interview zal worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en interne
rapporten. Bij een gewenste verwijzing naar uw naam en expertise in publicaties zal er opnieuw
goedkeuring worden gevraagd via een toestemmingsformulier.

8. CONTACT DETAILS
Om meer informatie te krijgen over uw rechten als deelnemer, vragen of opmerkingen over hoe de
activiteiten worden uitgevoerd, staat het u vrij om contact op te nemen met de volgende
onderzoeker:
Nynke de Jong – Vilans – N.jong@vilans.nl
Student onderzoeker project jonge mantelzorgers
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9. BEVESTIGING
Als u mee wilt doen met het onderzoek, zou u dan alstublieft de vakjes hieronder willen aankruisen
en uw deelname bevestigen met uw volledige naam, de datum en uw handtekening?
JA
1

NEE
Ik heb dit document nauwkeurig gelezen. Ik heb de mogelijkheid gehad om
te vragen om verduidelijking en ik bevestig dat ik de informatie heb
begrepen.

2

Ik stem toe en doe vrijwillig mee met deze onderzoeksactiviteiten.

3

Ik stem toe met audio-opnamen die gemaakt worden door de onderzoeker.

4

Ik stem toe dat geanonimiseerde citaten kunnen worden gebruikt voor dit
onderzoeksrapport.

5

Mijn gegevens kunnen anoniem gebruikt worden voor de eerder beschreven
communicatie en onderzoeksdoelen.

6

Ik stem toe dat ik in de toekomst benaderd mag worden voor een
vervolgonderzoek.

Naam
deelnemer:___________________________________________________

Datum_______________________

Handtekening________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In te vullen door de uitvoerende onderzoeker
Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende vragen over het onderzoek
naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit
onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.
Naam onderzoeker: Nynke de Jong
Datum: _________________________
Handtekening onderzoeker: ____________________________________
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Bijlage IV: Interview leidraad
Introductie (5’)

Introductie onderzoek. Dit onderzoek voer ik uit in het kader van mijn afstudeeronderzoek voor de
master Health & Society van de Wageningen Universiteit, waar ik word begeleid door Annemarie
Wagemakers. Ik voer het onderzoek uit in opdracht van Vilans en het is deel van een groter onderzoek
wat wordt gecoördineerd door de VU/SCP, HvA en Vilans. Mijn onderzoek is een verkennend onderzoek
waarbij jouw ervaringen met betrekking tot het hebben van een ziek familielid centraal staan. En
vooral hoe je er mee omgaat en van wie of wat je steun hebt gekregen.

Informed consent bespreken
Deel 1: Praatplaat (20’)
Nadere kennismaking met behulp van de praatplaat
Praatplaat ligt in het midden, alle thema’s worden langsgegaan, onderzoeker schrijft in korte steekwoorden
antwoorden op.
Deel 2: Levensloop tekenen (5’)
Levensloop introductie
Deel 3: Benoeming van de pieken en dalen (maximaal 15’)
Na het tekenen de benoeming per getekende piek en dal met behulp van de onderstaande vragen.
Situatie schets
Wat gebeurde er toen?
Wat was toen belangrijk?
-->Thuis situatie
--> School
--> Vrije tijd (sport, vereniging, religie, hobby, huisdieren)
Wie zijn daarbij belangrijk geweest?
--> Vrienden
--> Familie
--> partner
--> Professionals
--> studiegenoten/collega’s
Wat heb je als hulp ervaren?
Wie waren behulpzaam?

-

--> Vrienden
--> Familie
--> Professionals
--> studiegenoten/collega’s
Welke gedachten, kwamen naar voren naar aanleiding van deze gebeurtenis?
Wat voelde je daarbij?
Wat ging je doen?

Deel 4: Student kiest een foto (10’)
 Welk foto zou hier het beste bij passen?
 Waarom?
 Wat voor effect had dit op jouw welzijn?
Deel 5: Over de gehele levenslijn (15’)
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-

Welk gedrag hadden lange termijneffect (positief of negatief)?
(--> denk aan; hulp vragen, met iemand praten, accepteren)

-

Welk gedrag hadden korte termijneffect (positief of negatief)?
( --> denk aan; Even stappen met vrienden, slapen, verdovende middelen ed)

-

Als je achteraf terug kijkt, wat zou jou dan geholpen hebben om je beter te voelen?
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-

Wat is daar voor nodig om je beter te voelen?

-

Wat heb je gemist in ondersteuning?

-

Hoe zie je de toekomst?

Deel 6: Vervolg onderzoek (5’)
Zoals ik in de introductie vertelde is mijn onderzoek onderdeel van een groter onderzoek. Voor dit onderzoek is
het belangrijk dat we veel respondenten krijgen zodat er een sterke wetenschappelijke onderbouwing staat.
Respondenten vinden en enthousiast maken om mee te doen met een onderzoek blijkt erg lastig te zijn, dus ik
ben benieuwd naar jouw ideeën.
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-

Op wat voor manier voel jij je aangesproken, waar zou jij op reageren?
(--> bijvoorbeeld; student met zorgtaken, student met ziek familielid, student met plantalent
mantelzorger?)

-

Wat zou helpen om jou te bereiken?
(--> Getriggerd door beloning in de vorm van een bon/cadeau/netwerk kansen/hulp geven/verbetering
ondersteuning/Karmapunten?)

-

Ken je nog mensen die mee zouden willen doen aan mijn onderzoek?

-

Ben je bereid om mee te doen met een vervolg onderzoek?
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Bijlage V: Praatplaat
Praatplaat
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Bijlage VI: Levenslijn format
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Bijlage VII: Associatie kaartjes
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